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مما الظو فَى، أن اشبصٌصَْ اإلعجازٍْ اليت ازدان بوا اللصان العربُ قد  اععهصد    

علٓ شَاقى التحلَلُ، ذلو أن الٌقد  الك شدُ ًاإلعجدازِ الدتِ ابصدا بدى الكدرين الهدرٍا،          

ٍبددل نهددم اسةانشددْ التعب ٍددْ ًالتل لَددْ، بددد ربراهددا كا  دد  كنشددإ أ هددا   ددبرَْ،  اًلدد      

العالٖددل الينَبَدْ للبرداق الكريعددُ، الكداٖا علدٓ صددةَةَْ اليابد  بدد       اإل اطدْ بسصدَ    

أشددَكْ الددسن ًبساٖددى الصددٌ ُ ًًفكددا لصيددلةَْ بساَٖددْ، يصددٌر/ نردّ/برنَ   انبوسدد  كا        

الياببَددْ التصدداع ٍْ لهَسٌعددْ التبلددل اللهددٌِ اسٌ ددى بنعالَددْ ابوددٌذ  اللصدداعُ بٌصددنى          

 ًذبٌالبى الرانْٖ.  شلٌنا ا تةاعَا، بصَيري ثبٌبَْ العرف 

ًببعدددا  دددتا الردددرأ،   ٍتوَدددل للة شصدددْ اللهٌٍدددْ العربَدددْ  دددا  هسودددا  دددم االعندددالر    

ًالتةلن  م نِِم ا َْٗ البساَْٖ الكريعَْ، كذ اشتة  ال نط اللهٌِ الكد ٍا شدلرتى البعيٌٍدْ    

 م ب نّ لصاعَْ كعجازٍدْ، هَةسد  علدٓ شدَاقى البحيدُ، ًً ود   صداني صدٌق اشدتهساي داللدْ           

الددسن، باالنبهددان كا يلَددار ذبلَلَددْ اربددتر  دددم ك راَٖددْ التعكدد  اليابدد   سنددتا سدددراًدّ          

السصددَ  الينددَ  للبردداق الكريعددُ، فهددان أن اظددتهل  اسس ٌ ددْ اللهٌٍددْ الك  ددْ اظددتهاال   

 سدً ددا ٍتهَددا الهعددو عددم  ددٌاطم ازبةدداا ًاإلعجدداز   الددسن الكريعددُ  ددم  وددْ، ًً دد            

عدا  صدرأ لهدٌِ ٍ دب   هٌعدار النعدد اللصداعُ العربدُ  دم  ودْ           عتبار  ر عَْ متو  العب

 أخرٔ.

كن هتا اسصعٓ التلشَصُ، دف  بعلةإ اللهْ كا اعتحإ َشة  اسةانشْ العَسَدْ، قصد    

ا تددٌإ الدداا اسبَددٌِ للصددان العربددُ اسربدد  كا عصدد  اشبردداق الكريعددُ، فهددان أن شددله          

م خاللى يفام التحلَد، اعرالقا  م الياب  كا اس شصْ اللهٌٍْ  صلها برا عَا، اشتعرف   

استحٌا. ًهٌ  صلو ٍلخت بإ راَْٖ الٌصو ًاسعاٍسْ التسا سَْ سبَيَار ال اهرّ اس نًشدْ  
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  شعَى لبلٌغ  كص ٍْ بٌ َحَْ بنصريٍْ، ابهلر علٓ عتبْ  سركَْ بعكب  خرَدْ البسدإ   

 ةْ هر ى ياشبراق .  اللصاعُ، ب ٕا  م  ٌهري التهٌٍين يالصٌر  ًصٌال كا ق

ْ َننحددا علدددٓ هدددتا التصدددٌن، اعندددتي اشبردداق اللصددداعُ العربدددُ علدددٓ فاذبدددْ بلشَصددد  

ً سرلددل  ددٌهرِ، اشددتة  ً ددٌدي  ددم بدد نّ الصددٌر،  سددت ربلددل كقددراني ابًلددُ علددٓ ٍدد  أبددُ          

ابشددٌد الدد  لُ،  علسددا عددم اعبيددام ابشددٗلْ عددم شددبد اإل اطددْ بسصددَ  العالٖددل الينَبَددْ         

 صدانق عركَدْ  ود ير إلقا دْ  س ٌ دْ صدٌبَْ برلعد  كا الهعدو عدم           للسن الكريعُ، عرب

دقددداٖل الصدددٌر اللهدددٌِ ًأشدددراني، ممدددا أفدددرز اشددديادبَار ذبلَلَدددْ برصددد عا الصدددٌر العربدددُ،  

ً اًلسددا ً ددد  كطدددان  عَدددانِ بٌصدددَنُ نَدددد الصدددٌر كا شدددسسى النَسٌٍلدددٌ ُ ًالنَسٍددداُٖ   

ك  دددْ العددد ، للبلَدددد بدددم أ ددد      اشدددتسادا كا اسبدددض الدددتًقُن ًهدددٌ  دددا علةدددي صددد اي          

النراهَدد ِ بٌصددنوا أًا اعبياقددْ صددٌبَْ عربَددْ اربددتر الصددٌر عتبددْ أًلَددْ لبسَسددْ  عددا           

الصددرأ اسعجةددُ، بلَوددا دبربددْ شددَبٌٍى الدديت هَةسدد  علددٓ  صددا ْ الدد نط الصددٌبُ الياثددُ،   

 ًنمس  اسال ي ابًا للبراق الصٌبُ العربُ.

ٍ  ًلٗم اعبصر اس  التحلَلُ، لل نط  ى، الصٌبُ الياثُ   كطان ببين أطرً ار شدَبٌ

ٌِ البدددم شدددَسا، فدددإن ك راَٖدددْ الددد نط الصدددٌبُ اسبددد ٍ   ًالتصدددلَا اصددد اقَْ اسبدددض الر ٍددد

اعكادر عبٌ  صري التةيد الكراُٖ للربعدا   اللهدٌِ، البسدٌِ الدتِ اعندتي علدٓ يفدام عٌعَدْ،         

سب ٍيْ،  َد  اعدربر سٌا ودْ    ً ع  الصٌر اسسرٌم    ٌق   تةَس  م اسكانبار الصٌبَْ ا

التحدد ٍار الدديت أفرزبوددا عكلَددْ اسر لددْ التكلَ ٍددْ الدديت أً لدد    اإلعصددار لسددب  اسبددرف        

اسهتٌق، فهان أن اععتك   م بٌبكْ التحلَد الهالشَهُ ليباد يفاقا ذبلَلَْ اخيقد   د ًد   

 ٖ عددْ، شدداهة    العلدٌ  اسادٍددْ لتصددبي اسبددٌا س بَسوددا ًبدد  علددا ابصددٌار  ددٌا س ًهةَددْ  ا

 كدخاا ال نط الصٌبُ   شَام فهر اسر لْ ازب ٍ ّ.
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ًكزإ هتا الٌ  ، بعسز الررأ الصٌبُ اسب اثُ بآلَار ًبكسَار ك راَْٖ، ع  ر  دم   

بٌاث  ال نط اللصاعُ ابتلو  صتٌٍابى، كذ   ٍعد    ًشدعوا الدتةلن  دم شدلرْ الصدٌر       

 دد  لناعلَددْ التحلَددد اذلددُ، فددإذا نددان     بٌصددنى اسعرددٓ اسددادِ الٌ َدد  الددتِ  هددم أن      

النعد التلن ُ مترشا ع ٌٍا ًمتيَال فَسٍاَٖا س ننار ذهسَْ،   كطان اسس ٌ دْ اللصداعَْ،   

فإن باطسى عصَ   م العالٖل است اخلْ اليت بصت عُ التكصدُ ًالتةحدَن، ًفكدا باد ٍار     

 تا   ا البح     ٌهر ذبلَلَْ بصتعرف عتبار التكصُ النٌعتَهُ ًالنٌعٌلٌ ُ  عا. ً

الصددٌر ً كَكددْ نسوددى  رلبددا  ٌهرٍددا ٍصددتة  ظددرعَتى  ددم شددَام ابطرً ددار اسرنسٍددْ       

لل نط اللصاعُ اليت بتهَدا التنلد   دم بٌبكدْ الدتبة  اسبصدُ الناعدد   اسةانشدْ اللهٌٍدْ          

 الهالشَهَْ.

 نط الصدٌبُ  ًكذا متعسا   طبَعْ اإلفرازار اليت اعتوٓ كلَوا اسبكد الندٌعتَهُ   الد  

العربُ، فإعسا عكو علٓ بكاط   سوجُ عةَل،  ضي الرراٖل اإل راَْٖ الديت أطدرر اسس ٌ دْ    

الصٌبَْ اسب ٍيْ علٓ عبٌ أ اا علا ابصدٌار كا متيدد  عَدانِ سسرلكدار الردرأ الكد ٍان       

أً ضباندداّ الشدديابَجَْ اسعازبددْ الصددٌبَْ الهربَددْن ًهددٌ أ ددر طبَعددُ، بلبدد   عددرًعَتى     

التهََ  الكصرِ لألدًار اإل راَْٖ ًاالنتنإ بتبين اسكانبار الصٌبَْ الديت أفرزبودا   خ ا 

اسدد انط الهربَددْ ًمتيددد  كاٖكوددا، أً  ال كددْ أطَدداف اسا ددُ بتةجَدد   صددلةابى ًاالعهددالم       

علٓ اسسو  الٌصنُ التِ هَةم علٓ الاا اسبٌَِ للحكد الياثُ بٌصنى اسعرٓ الٌ َد   

انبَادي. ً تا ًقو عا سا عم اشتهساي ازبدٌهر اسدادِ لل دٌاهر الصدٌبَْ      التِ أبَي للك  إ

   اعبَوا النَسٌٍلٌ ُ ًالنَسٍاُٖ، خباصدْ ابصدٌار الباطسَدْ اسسهرشدْ   أعةدام ازبوداز       

 السركُ، علٓ عبٌ ٍعصر كدنانى ناسبرنْ ًا ةسّ.

ٌاٖ  العربَدْ  ًاستنحن لربَعْ اإلفرازار الصٌبَْ اليت  اًل  بلةض نَسٌعْ الصد  

ًا ةسّ، ًقرانها ال اللُ   اليا  اللهٌِ، جي  أعوا ق  اعبصرر   كطدان  دَل،   ٍتجداًز    

 دد ًد التصددسَو الددتابُ الكدداٖا علددٓ  صددإلْ اسبددض الددتًقُ، كذ عي التعا ددد  عوددا علددٓ أعوددا  
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بابعدددْ لألصدددٌار الصدددا تْ ال  هدددم أن بصدددتكد بسنصدددوا، ًلدددتا عقددد ر أصدددٌابا ثاعٌٍدددْ، ال كدددْ   

بابصد التِ هٌ اسبرف الصانم، أً الصا  ن مما عةيل ا دٌّ بد  الصدا   ًالصداٖ . ًهدٌ      

 اعتكاد ظد شاٖ ا ند ا  م الس م.

ًعلدددٓ الدددر ا  دددم االعسٍددداأ اسسوجدددُ الدددتِ سبدددل خبرٍردددْ اسعدددو  الصدددٌبُ العربدددُ،    

بدددددداخيام اسبدددددد ًد اإل راَٖددددددْ للعلددددددٌ  اسادٍددددددْ، ًبددددددبين أطرً ددددددار اسعازبددددددْ النَسٍاَٖددددددْ     

نٌشتَهَْ، علٓ عبٌ االلتنابار البحيَدْ الديت شقدجل  لد ٔ علةدإ اللهدْ اند ث ،فإعوا        اب

  بصدددتٌف العددددرًة الالز ددددْ لندددد  اسهدددالَل النَسٍاَٖددددْ ًالنَسٌٍلٌ َددددْ الدددديت انتسندددد    

 ابصٌار ازبٌفَْ،  ب ٕا حبكَكْ  سعٗوا، ًصٌال كا طبَعْ بصٌنها   البسَْ الهال َْ.

ًسا نان  ٌ دٌ  البحد  ضبهٌ دا بودا ض بعبٗدْ اسسجدس الصدٌبُ الياثدُ بتناصدَد          

نقةَدْ بعَسسددا علدٓ التيبدد  ممددا أقريبدى اسال  ددْ شدلنا، فكدد  اععددهلسا بوداي برصدد  ابطرً ددار      

  خرٌّ  رٍْٗ دفعد    -الياثَْ  سوا ًاسب اثَْ-اليت بعكب  الاا الصٌبُ للصٌاٖ  

أ الس درِ ً كانبتودا بداإلفراز التربَكدُ، باال تيداا كا اسسردل       بسا كا  عاٍسْ  َيَار الرر

اذلُ التِ ٍسس  كا بنرٍغ الصاٖ   م اسالبصار اليت ق  بلحل بدى حبهدا العالٖدل الصدرفَْ     

ًالسحٌٍْ اليت بصَير اسب   اللهٌِ، فهان أن اعنتحسا علٓ اشيادبَار طبربٍْ بٌمسسا  دم  

  الر ظبةلوا فَةا ٍلبُ:خال ا اإل ابْ علٓ مجلْ  م التصا

 ا هُ الربَعَْ ابنٌشتَهَْ للحرنْ العربَْ؟  

 ا اسكصٌد  م ظاهرّ اشبنْ ًاليكد   اسبرنار العربَْ؟  

 هد الصهٌن  رنْ أ   الْ نةٌن صٌبُ؟ 

      هد ا ةسّ صا   أ  صاٖ ؟ ًكذا افي سا خصٌصَْ  لةحوا الصا   فةدا هدٌ شدب

   ًاللهْ؟بب البوا الصٌبَْ داخد  س ٌ ْ الهال

    ٌنَو لسا أن عتكصُ أثر النٌوَار فٌم الينَبَْ   بسَْ اللهْ العربَْ، علدٓ عبد

 السرب ًالتسهَا؟
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 اٖ ؟هد التنبَا ًاليقَل بب ا شببى الصا   أ  الصي 

 أثري داخد السصل اللهٌِ؟ ا  كَكْ اإلٍكا  النَسٍاَْٖ ًنَو لسا أن عتكّن ٓ 

اللجددٌٕ كا بكسَددار اسددسو  التجددرٍ  نبرددٌّ  صددا لُ  ددتيا علَسدداكن هددتا اسسحددٓ التي

ك راَٖدددْ، بٌمسسدددا  دددم خال دددا اشبدددرً   دددم بٌبكدددْ التدددس ري الصدددرحُ كا ن ددداق الكَددداط       

اسبربِ اسدسًد بربعدا    ٌشد ، اعتةد    أندرب اسبدابر الصدٌبَْ   أًنًبدا،  عدنٌعا بعد د           

َ  دددم ا بحددد    صدددل  اسكانبدددار  ين التربَكدددُ الدددتِ زي  بالسصدددادن ًاسرا ددد  ذار الرددداب  العددد

التحلَلَْ اس شصْ علٓ  ر عَدْ علةَدْ عةَكدْ، شداهة    نفد  اللدبض عدم بعد  الك داٍا          

 ازبٌهرٍْ استعلكْ بالصٌاٖ .

ًعلددٓ هددتا ابشدداط، ببسَسدد  الر ٍددْ اسسوجَددْ سٌ ددٌ  البحدد  ًفكددا الزدًا َددْ الر ٍددْ    

التربَكدُ علدٓ عبدٌ بكصدَةُ،     ْ الكاٖةْ علدٓ اسكانبدْ بد  الردرأ الس درِ ًاسلةدي       َالتحلَل

بصدد يني  دد خد متوَدد ِ، بصددرسا  ددم خاللددى أن ددَْ علةَددْ بٌخَسددا فَوددا  ددب   صددرلحار    

العسددٌان  ددبرا  عجةَددا، ًاصددرال َا، ًبٌظَنَددا، قصدد  دبسدد  التدد اخد اسندداهَةُ الددتِ         

 سصساي   بع  البحٌ  الصٌبَْ.

  ْ ، بوَلعددا سال صددْ أفددل ًكذا  ددا ع لسددا فدد  اسهددالَل اسناهةَددْ للةصددرلحار اسنتا َدد

ْ التحلَددد باشتعددراف عتبددْ النصددد ابًا اسٌشددٌ  بددد        ًقنسددا علددٓ    َدد   ، اسبرنددْ العربَدد

اٖ  العربددُ، باشددتهساي عةكددى الدد اللُ،  ددربوس    ذلددو كا  صددتٌٍار التحلَددد   اهَددْ الصيدد

اسعجةددُ، ًاالصددرال ُ الياثددُ الددتِ بعا ددد  دد  الصدداٖ  بٌصددنى  عرددٓ صددٌبَا ًعبٌٍددا،      

َسدداي قدد  اعبصددر   اإلطددان االظددتكاقُ للحرنددْ ًالعال ددْ اإلعرابَددْ الدديت بددالز  اسبددرف       ألن

 الصانم.

أ ا النصد الياعُ فك  اعربٔ سٌا وْ التح ٍار اإل راَْٖ ًالتربَكَْ اليت  م ظلعوا        

أن بع  علٓ بلةض خصٌصَْ الهَسٌعْ النَسٌٍلٌ َْ ًالع ٌٍْ للصاٖ  العربُ 

تَهَْ ًالنَسٍاَْٖ، بتةيد ك راَْٖ التحلَد الرَنُ عرب  واز ًمت ورابى ابنٌش
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الصبهيً راف، لَتوَل لسا بعبْٗ التصسَو الكَاشُ للحرنار العربَْ، اعادالر نقةَْ 

 بربن  اصتٌٔ الررأ  م الاا التبةَين كا ن اق اليبٌبَْ. 

       ْ للددوةسّ      دد ، بنددرد النصددد اليالدد  بتكصددُ اسبكدداٖل ابنٌشددتهَْ ًالنَسٍاَٖدد

العربَددْ بدد ٕا  ددم سب دددْ ربلكوددا النَسٌٍلددٌ ُ، ًصدددٌال كا بهعددو  الضبوددا النَسٍاَٖدددْ،        

 عر     ذلو علٓ التلٌٍسار الصٌبَْ الديت بردرأ علدٓ ا ةدسّ، ًهدُ بتعداعل  د   َيَدار         

البسدددإ الصدددٌ ُ للسصدددل اللهدددٌِ،  رصدددا  سدددّا علدددٓ بلدددٌغ  دددرا  قصددد ٍْ عتدددٌخٓ  دددم خال دددا  

ٖدددل التلثريٍدددْ الدديت نددد ثوا ا ةدددس  ددد  مجلددْ  دددم ابصدددٌار اللهٌٍدددْ   التعلَددد لربَعدددْ العال 

 ناسبرنْ  ًأصٌار الل  ًالعلْ.   

أ ا النصد الراب  ابخري، فك  بٌ ى صٌق  صر التهريار النَسٍاَْٖ الديت قد  بلحدل    

بالصددٌاٖ ، ً دد ٔ بلثريهددا   شددريًنّ العةلَددْ التلن َددْ، باالشددتساد كا مجلددْ  ددم اذلَددار       

ْ اإل  التسهدددَا/ السدددرب/ ْ الددديت أ اطدد  بالنٌعَةدددار فدددٌم برنَبَددْ، ياسكرددد /  ٍددداسبرب  راَٖدد

الٌقددو  ًفَوددا اععددهلسا بودداي بعكدد  الربَعددْ السركَددْ للصددَهْ ابلنٌٍسددْ للةبدداعُ الصددٌبَْ     

 اسيبتْ شلنا.

ً  اشبتا ، نشا البح  علٓ مجلْ  م ابطرً ار اسرنسٍْ اليت بٌصلسا كلَوا بنعدد  

 ْ ًاسبربٍدْ اسصدتكاّ  دم الكدرإار الرَنَدْ للةلندٌظن ًالديت أ د بسا بستداٖ            اسعازبْ الس رٍد

 عبص  أعسا ق  ال صسا فَوا  ٌ ٌعَْ الررأ اللصاعُ.

كعسدا ال عتدٌخٓ  ددم ًنإ اسسجدس اسكد   الهةدداا، بكد ن  دا عصددعٓ كا اقتحدا  صبداا ظددد         

ظدلعوا أن ب هددد  ضبدتًنا علدٓ البددا ي  ند دا  دم الددس م،   ظدد  َدداق  ر عَدار بكسَدْ  ددم        

البا   كا ربردُ  صدلهَْ اليشد  اسبدر  الديت هَةسد  علدٓ شدَام البحدٌ  ابناد َدْ،           

ًالدديت اعكددادر ًنإ ابًصدداف التبةَسَددْ اسبصددَْ، ًبهافلدد  عددم قَةددْ اسلحدد  اسبددربِ ممددا     

عةددل ا ددٌّ بدد  اسسجددس الصددٌبُ الياثددُ ًاإلفددراز اسبدد اثُ، ًنعددو عددم بصدد    ددضي أبسَددْ        

 ٌِ  رإ النصد التعصنُ ب   صتٌٍابى.الصرأ الله
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 ز

كن ازبرأّ اليت اعتابتسا   حبيسا هتا،   بهم ًلَ ّ ظدجاعْ  تودٌنّ ًال اعد فا  أنعدم،     

ًكودددا ناعددد  عتدددا  بعكدددد علةدددُ ٍتدددلبٓ الدددتًم الصددداذ  ًٍصدددتوٌٍى الربهدددان ًالددد لَدن ًقددد        

نان ، فلراسددا اشدتكربسا نةددا اشدتكر  ثلددْ  دم البددا ي  ٍتكد  وا أشددتاذِ اسعدرف   هددُ د     

لهدسين، ًعلدٓ  دران ندد ضباًلدْ،       َاعدا،  أالر البح  ضباًن عكدا   د لُ ً داد    ناع  كظها

 سنصُ أنير  م اال تياا كا قٌا العاعر:ل  أنم أ   عسإ 

 َبِعَبْ     قراِدها اَب صا ق نٌطق ِنبانًا ناعِ  الُس كذَا               

كسا كا ظدُٕ  دم ذلدو، فةدم اإن ًكن أخنكسدا      ًقبد ابخري عكٌا هتا  و عا، فإن ًف 

فةم أعنصسا، فال ناشْ ال بسع  الهةاا، ًكوا  صبوا أعوا أن  كا بعد  انداًن اسرنسٍدْ،    

 . ناشْ الصٌبَْ  ال

ا البحد   دم ابصد قإ    تظباز هكعهر ازبسٍد كا مجَ   م أشوا   نةا عتك   بال 

    ً اسساقعددْ علددٓ  ددا بددتلٌي  ددم  ودد    قددرإّ هددتا        ًالرفددام، ًخباصددْ أع ددإ زبسددْ الكددرإّ 

البح  ًعلٓ  ا شَك  ٌي لدُ ًللح دٌن الهدرٍا،  دم عصداٖي ًبٌ َودار ًكنظدادار، هدُ زبد ّ          

 .خرببوا ًممانشابوا العلةَْ سيد هتا البح 

سبةدد  إ أًال ًأخددريا، علددٓ ه ٍددى ًبٌفَكددى لسددا   كظبدداز هددتا البحدد      اًأخددريا عكددٌا:  

 ْ اليت أعسا اإ بوا نتابى هادٍا زبةَ  اسبلٌقار.العلةُ، خ  ْ للعربَ

 

 الرال  : ابراهَةُ بٌداًد             
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 تمهيدي مدخل

 

 ًّ الشّ اإلْطإ َٓر بدا١ٜ خًك٘، غاٜت٘  ا، ٚضًٛناادتُاعٝ ػ١ ؾعالمطب، اي

َٔ ايٛسدات  يف ظاٖسٖا تتايٞ ْت ايًػ١ املًؿٛظ١ٚي٦ٔ نااـطاب، ٚايتعبري عٔ اؿاد١. 

ْٗا يف باطٓٗا أَس أبعد ٚأعكد، غاص١ إذا َا ؾإ١ يف غهٌ صٝؼ ٚنًُات، ١ٝ املتهتًايٓصٛت

ِ َاٖٝتٗا ٚضط َٓع١َٛ ايتٛاصٌ، سٝح تتُجٌ ايًػ١ يف غهٌ تتابع صٛتٞ ساٚيٓا ؾٗ

 تٛاؾكٞ، ْاقٌ يصٛز ذ١ٖٝٓ، ذات محٛالت دالي١ٝ َٔ ؾهس َسضٌ، إىل ؾهس َطتكبٌ.

 

ا، أْٓا ْتعاٌَ َع ظاٖس٠ تٓٗض ع٢ً نٝاْني َتٓاظستني س إّذال غسٚ، إٔ ّْكٚ  

ػسٜدٟ قطٛع، ٚنٌ ؼًٌٝ أٚ  َٚتهاًَني، يف اآلٕ ْؿط٘، نٝإ طبٝعٞ ًَُٛع، ٚآخس

ؾايًػ١ يٝطت مبعصٍ عٔ ٚددْا ي٘ قس١ٜٓ ي٘ يف اؾاْب اآلخس.  تعًٌٝ ًٜشل بأسدُٖا، إاّل

  مجعا٤.يجٓا١ٝ٥ ايرٟ ْطذت عًٝ٘ اـًٝك١ ٓعاّ اينٌ ايعٛاٖس ايطبٝع١ يف انتٓاؾٗا 

 

 ؾًطؿ١ ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ

ؾإٕ َؿّٗٛ  ،ٓاظسايتكابٌ أٚ ايت دٖٛس ايجٓا١ٝ٥ يف ايهٕٛ، ٜكّٛ ع٢ً ْعاّي٦ٔ نإ ٚ

ايًػ١ مل ٜهٔ إال متاٖٝا، امصس بني ثٓا٥ٝات عد٠، عٓد املؿهسٜٔ ٚايؿالضؿ١،  ؾأؾالطٕٛ يف 

، ٜٚؤند ع٢ً ٚدٛب "Lexis"»1ٚنٝـ ٜكاٍ  Logos »ٗٛزٜت٘ ٜطع هلا َٛقعا بٝٓٝا بني مج

رتنٝب١ ايًػ١ٜٛ ايٚ ايٛسد٠ املعذ١ُٝ يف تسنٝب١ ايًػ١.ايتؿسٜل بني ايٛسد٠ املٓطك١ٝ ٚ

ع٢ً غساز نٌ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ ، "2«"املاد٠ ٚايصٛز٠»اْصٗاز بني ٖٞ  نُا أٚضشٗا أزضطٛ

                                                 

، 9989يطؿٞ عبد ايبدٜع، ايرتنٝب ايًػٟٛ يألدب )عح يف ؾًطؿ١ ايًػ١ ٚاالضتطٝكا(، داز املسٜذ يًٓػس، ايسٜاض، - 1

 .99ص 

 .99ْؿط٘، ، ص - 2
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تعني، نٓا١ٜ ع٢ً ايعامل أٚ ايهٕٛ. ٚاملاد٠ بٗرا املع٢ٓ، ٖٞ نٌ دطِ َٛدٛد، يف املٛدٛد امل

ٜطتػعسٙ  ٖٚٛ ايتذسٜد أٚ ايتصٛز ايرٟ التطتػعسٙ اؿٛاع، تكابًٗا ايصٛز٠، أٚ املتعني، 

 ض٣ٛ ايرٖٔ ٚايعكٌ.

 

أنجس ٚضٛسا،  ٜبدٚٚيعٌ َا ذٖب إيٝ٘ إخٛإ ايصؿا يف تػؿريِٖ يجٓا٥ٝات ايًػ١، 

ِٖ يف ذيو، ، َٚسٓد"1«"ٚايٓطل ايًؿعٞ ايٓطل ايؿهسٟ،»سٝح سصسٖٚا يف تسنٝب بني 

عرب مل، ٚا"2"«بايتعبري ٚاملعرب عٓ٘» ايتصٛز ٚايهالّ، ٚ لدِٖ يف َكاّ آخس ٜعربٕٚ هلا ع٢ً 

عٓ٘ بٗرا املع٢ٓ، ٖٛ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ، أٚ اؿاد١ نُا ٜطُٝٗا ابٔ دين، غري إٔ ايتعبري 

 ٜأخر َع٢ٓ املتًؿغ أٚ ايهالّ.

 

ًػ١، عد٣ ٚمل ٜبتعد أنجس ايبًػا٤ عٔ ْعس١ٜ ايجٓا١ٝ٥ يف تؿطري ن١ْٛٓٝ اي

ػهًتني يًعاٖس٠، امل املتٓاظستنيإ طبٝع١ ايعالق١ بني ايكسٜٓتني قاٚالتِٗ املتهسز٠ يف تبٝ

سٝح اْتكٌ اؾدٍ َٔ قط١ٝ ايصٛز٠ ٚاملاد٠، إىل قطاٜا َسادؾ١، ع٢ً غساز َا دا٤ ب٘ ابٔ 

ُٚ»إٔ ايًػ١  ٖٚٛاؿادب  ٚاألَس ذات٘ عٓد ايطٝٛطٞ يف تعسٜؿ٘ ؿد  ،"3«"ضع ملع٢ٓنٌ يؿغ 

ٚيعٌ اصطالح )يؿغ/َع٢ٓ(، نإ األنجس ، "4"«نٌ يؿغ ٚضع ي٘ َع٢ٓ»ايًػ١ ع٢ً أْٗا 

ثٓا١ٝ٥ املاد٠ ٚايصٛز٠، َا دعٌ َٓ٘ قٌ إمجاع ٚاتؿام عٓد أغًب  ع٢ًايدالي١  َْٔٛا ُد

 ايبالغٝني ٚعًُا٤ ايًػ١.

 

                                                 

 .19، ص١9999 األَا١ْ، َصس، ،َطبع9أبٛ ايطعٛد أمحد ايؿدساْٞ، ايبشح ايًػٟٛ عٓد إخٛإ ايصؿا، ط - 1

 .11ْؿط٘، ص -  2

، عٔ قُد ابساِٖٝ قُد، ؾك٘ 951، ص9أبٞ ايجٓا٤ األصؿٗاْٞ، بٝإ املدتصس، غسح كتصس ابٔ اؿادب، ، ز -  3

 .98، ص 1115، داز خصمي١، ايسٜاض،  9قطاٜاٙ، ط -َٛضٛعات٘-ايًػ١، َؿَٗٛ٘

١ ٚأْٛاعٗا، غسس٘ ٚضبط٘: قُد أمحد داد املٛىل، قُد ايبذاٟٚ، دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ، املصٖس يف عًّٛ ايًػ -  4

 .18،داز اؾٌٝ، بريٚت، ص9قُد أبٛ ايؿطٌ، ز
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ٚؼت غطا٤ ْعس١ٜ املعسؾ١، أٚ  غري إٔ املراٖب ايؿًطؿ١ٝ اؿدٜج١ يف أٚزٚبا،

ايبشح يف ايعالقات ايها١َٓ بني ايعٛاٖس ٚايتدًص أبعد االبطتُٝٛيٛدٝا ضعت داٖد٠ إىل 

إٕ ايعامل ايرٟ ْعٝؼ ؾٝ٘ ٜعرب عٔ » ، إمياْا َِٓٗ ا ميهٔ َٔ ايتؿطريات املٝتاؾصٜك١َٝ

بايعاٖس٠ ايًػ١ٜٛ َٔ ددٜد، داخٌ ْطٝر  ٛاإٔ شٓد هلِ، ؾهإ "1"«ظاٖس ال عٔ سكٝك١

َٔ سٝح  شا١ٜٚ ايٓعس ملؿّٗٛ ايًػ١ َٔ نيَٛضع ،زؤ٣ أخس٣َؿاُٖٝٞ أنجس اْؿتاسا ع٢ً 

االضتداليٞ، بني املعرب  ثٓا١ٝ٥ ايؿعٌ ال ٜتعد٣اضتٝعابٗا ٚإٔ ، نالَٞ ٚيطاْٞ تٛيٝد ٖٞ

ايعسف،  َٚكصدِٖ َٔ، "2"«َٓع١ُ عسؾ١ٝ يًسَص إىل ْػاط اجملتُع» إمنا ٖٞ  .ٚاملعرب عٓ٘

ايرٟ تتؿل عًٝ٘ اؾُاع١ يف ؼدٜد َعاْٞ املسضالت  يتٛاضع، ٚاملسدع، ٚاملآٍ ايداليٖٞٛ ا

١ َٔ املعاْٞ تكـ بإشا٥ٗا فُٛع١ َٔ ايٛسدات فُٛع»ايهال١َٝ، يتتشٍٛ ايًػ١ إىل 

 ن١ًٖٝٚٛ َا أضظ يًدع٠ٛ إىل تٓاٍٚ َٛضٛع ايًػ١ َٔ سٝح ٖٛ  ،"3"«ايتٓع١ُٝٝ أٚ املباْٞ

ايهػـ عٔ ٚسداتٗا ايصػس٣ ئ ٜتأت٢ إال َٔ خالٍ ، ٚإٔ بدٍ ايٛسد٠ ٚاؾٖٛس أٚ ب١ٝٓ

 أْا ال»  ٖرا قا٥ال : طٕٛدانبيعالقات ايكا١ُ٥ بني تًو ايٛسدات، ٜٚؤند تكصٞ سكٝك١ ا

، يتتُجٌ ايعالق١ بريو يف "4«"أعرتف باألغٝا٤ عد ذاتٗا بٌ أؤَٔ بايعالقات ايكا١ُ٥ بٝٓٗا

 ايدٜٓا١َٝ ٚاؿسن١ٝ اييت تؤدٜٗا ايًػ١ يف ؾعًٗا ايتٛاصًٞ بني ايبػس.

 

 ايًطاْٝات ْٚػ٤ٛ ايتؿهري ايبٟٓٝٛ

ع٢ً غساز يٛى،  ح،عٓد ؾالضؿ١ ايعصس اؿدٜايبٟٓٝٛ،  إٕ ْػ٤ٛ ايتؿهري

عٔ طبٝع١ ايعالقات بني عٓاصس بٓا٤  غاٜت٘ ايهػـ ٚؾٝتػٓػتأٜ، ٚزاضٌ، نإ َطًبا ًَشا

، ايتًؿغ عٓد اإلْطإسكٝك١  ك١ ايعسض أٚ ايهٛدٝتٛ، يًرب١ٖٓ ع٢ًايًػ١، باعتُادِٖ طسٜ

                                                 

 .949، ص 9985قُٛد ؾُٗٞ شٜدإ، يف ؾًطؿ١ ايًػ١، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس، بريٚت،  -  1

 .44، ص 9994يداز ايبٝطا٤، املػسب، متاّ سطإ، ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا، داز ايجكاؾ١، ا -  2

 .44متاّ سطإ، ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا ، ص -  3

4-   Roman Jakobson –Essais de linguistique genérale –Paris, Minuit,1973, Tome II ,p133 
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 ،"1"«ؾاألمسا٤ يٝطت إال عٓاٜٚٔ خداع١، ٜكع إيصاقٗا باألغٝا٤ اييت ْعٔ أْٓا ْعسؾٗا»

جملُٛع١ َٔ األصٛات ايعازض١ اتؿل عًٝٗا املًؿٛظ عٓدِٖ َا ٖٛ يف األخري إال تسنٝب ٚ

آْؿا يإلغاز٠ إىل ايػ٤ٞ ال يًدالي١ عٓ٘، أٚ عٔ َكصدٙ. سٝح ال متجٌ ايه١ًُ إال إٜك١ْٛ أٚ 

عال١َ ع٢ً صٛز٠ ذ١ٖٝٓ، ٚعًٝ٘ ؾايبشح عٔ املع٢ٓ ٜطتٛدب ايبشح عٔ سكٝك١ ايعال١َ، أٟ 

عًِ ايطُٝٝا٥ات عٓد يايبداٜات األٚىل  َٚٔ ٖٓا، بصغتالق١ بني املاد٠ ٚايصٛز٠. ايبشح يف ايع

ٚإٜهٛ، ٚاييت ْٗطت ع٢ً أْكاض ايؿهس ايبٟٓٝٛ ايًطاْٞ ايرٟ أضظ ي٘ دٜطٛضري ، بريع، 

 ٚاملدزض١ ايٛظٝؿ١ٝ َٔ بعدٙ.

 

يكد اْطًل دٜطٛضري يف ؾهسٙ ايًطاْٞ، َٔ ْكط١ ايتؿسٜل بني ايتكابالت ٚايبشح يف 

 اْتاد»ايعالقات اؿاص١ً بِٝٓٗ، بد٤ا بايتؿسٜل بني ايًػ١، ٚايهالّ، ٚايًطإ، سٝح عٓد ايًػ١ 

ٚاعتُادٙ ، "2"«ٜتبٓاٖا اؾطِ االدتُاعٞ ،١ ٚالش١َمله١ً ايًطإ، ٚتٛاضعات ًَٓش اادتُاعٝ

تهاٌَ ايرٟ ػتُع ؾٝ٘ عٛاٌَ عد٠، يف َكدَتٗا تٛظٝـ َصطًح اؾطِ، ٖٛ ايبٓا٤ امل

يجكاؾ١ٝ ٚايطٛضٝٛيٛد١ٝ، أَا ايتٛاضع املًح، ؾٗٞ إساي١ إىل ايتٛيٝد ايهالَٞ، ايعٛاٌَ ا

نا٥ٔ سٞ تاّ  »ؾايًػ١ بٗرا املع٢ٓ،  ضظ ي٘ اؿاد١، َٚكاب١ً ايصٛز٠ يًُاد٠،ؤايرٟ ُت

يٓا إٔ ْتدٌٝ  ٚيٝظ ،"3"«خاضع يٓاَٛع االزتكا٤، ٚالبد َٔ تٛايٞ ايدثٛز ٚايتٛيد ؾٝٗا

 ٚعٝين.  َادٟ ا ٚدٛد، يٝظ هلفتُعا ٜتًؿغ بصٝؼ

 

ايعاٖس٠ ايه١ًٝ،  بٛصؿٗاٟٛ، تعاٌَ َع ايًػ١ ٝٚازتهاشا ع٢ً ؾهسٙ ايبٓ ،يهٔ ضٛضري

 ٖٞاييت تٓبين ع٢ً قسا٥ٔ أخس٣، زأ٣ إٔ ضابكٝ٘ قد أخًطٛا ايؿِٗ ؾٝٗا، ٚقسا٥ٔ ايًػ١ عٓدٙ 

                                                 

،  1115ايعسب١ٝ،بريٚت، ،َسنص دزاضات ايٛسد٠ 9أَربتٛ إٜهٛ، ايطُٝٝا١ٝ٥ ٚؾًطؿ١ ايًػ١، تسمج١ أمحد ايصُعٞ، ط - 1

 .71ص

ؾسدٜٓإ دٙ ضٛضس، قاضسات يف األيط١ٝٓ ايعا١َ ، تسمج١ ٜٛضـ غاشٟ، فٝد ايٓصس، داز ْعُإ يًجكاؾ١، يبٓإ، ص  - 2

19. 

 .91، ص 9988داز اؾٌٝ، بريٚت، يبٓإ ،  1دسدٞ شٜدإ، ايًػ١ ايعسب١ٝ نا٥ٔ سٞ، ط،-  3
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 ٚيف: »ذيو يف قٛي٘ع٢ً ندا ع٢ً ضسٚز٠ ايؿصٌ بُٝٓٗا، ْٚطتدٍ ايهالّ ٚايًطإ، َؤ

ؾصًٓا ايًػ١ عٔ ايهالّ، ؾإمنا ْؿصٌ يف ٚقت ٚاسد االدتُاعٞ عٔ ايؿسد، اؾٗسٟ عٔ 

عٌ ايهالّ عٓدٙ سٝح أند ع٢ً ايتبأٜ اؿاصٌ بني ايعاٖستني، ؾٔؿ، "1"«ايجاْٟٛ ٚايعسضٞ

ٖٛ ضًٛى ؾسدٟ، ىطع إىل ًَه١ ايٓطل اييت ٖٚبٗا اـايل يإلْطإ، ٖٚٛ بٗرا وٌٝ 

اف ايعٛاٖس ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ، اييت تتًُص َٔ نٌ قٝد ايعاٖس٠ ايهال١َٝ إىل َص

 ادتُاعٞ، ع٢ً مٛ ايكٝد ايرٟ تكبع ؼت٘ ايعاٖس٠ ايًػ١ٜٛ.

 

فُٛع ايكٛاْني ايٓطك١ٝ، ٚاملٓطك١ٝ، اييت  َٖٛٚسادْا َٔ ايكٝد االدتُاعٞ،  

ًو سس١ٜ ، يٝصٓع يػ١ خطاب١ٝ يف فتُع٘، سٝح ال ميٚامُلهًِّ ّ ٚاملتهًِهالٜتشسى ؾٝٗا اي

دٍ ٖٓا، ت، ْٚطتؿسضٗا اؾُاع١تٛظٝـ ًَهت٘ ايتًؿع١ٝ إال ٚؾل األضٝك١ ٚاألْطام اييت 

ِْٞ َأَخاُف َإٔ  :بكٛي٘ تعاىل ٓٔٞ ِإ َُٜصِدُق َٞ ِزِد٤ّا  ََٔع  ُ٘ ًِ ّْا َؾَأِزٔض ِٓٞ ٔيَطا َٔ َٛ َأِؾَصُح  ُٖ  ُٕ َٖاُزٚ ََأٔخٞ 

ِٕ ٓد ع١ ايتٛظٝـ ٚايتٓعِٝ ايًطاْٞ، عٖٞ مس١ تًشل بطبٝ ،، ؾايؿصاس١، ٖٓا""2َُٜهِرُبٛ

ايًػ١ ٚايهالّ،  ييت اضتٓبطٗا دٜطٛضري بني ظاٖستٞايعالق١ اايًطإ إذٕ ٖٛ ِ، ٚنٌ َتهًّ

تٓعُٝا باطٓٝا قهُا، ٚع٢ً ايعامل ايًطاْٞ إٔ  ا، َٓعُاكصٛص اْعاَ»  ميجٌ ب٘ سٝح

َٔ ايٛسدات  اييت تػهًٗا يف ايعاٖس َتتايٝات َتص١ً "3«"ٜهتػـ أضساز ٖرٙ ايب١ٝٓ

ؾإٕ أٟ عح َٛضٛعٞ ملٛضٛع  ،١ مبطتٜٛات َتبا١ٜٓ. ٚعًٝ٘ايٓطك١ٝ، تصٌ إىل ب٢ٓ داّي

، سٝح "4«"دزاض١ ايًطإ َٓ٘ ٚإيٝ٘»ايًػ١، هب إٔ ٜع٢ٓ ببٓا٥ٗا ايًطاْٞ يٝظ إال، أٟ 

ُٜشصس ايبشح ٚايتكصٞ يف ايكطاٜا اييت تطسسٗا فُٛع ُب٢ٓ ايًػ١، باختالف َطتٜٛاتٗا 

١، ٚايٛظا٥ـ اييت ٚايدالالت اييت تؤدٜٗا، بعٝدا عٔ أ١ٜ عٛاٌَ خازد١ٝ تًشل بٗا. ايرتنٝبٝ

                                                 

 .١ٝٓ15 ، ص ؾسدٜٓإ دٟ ضٛضس، قاضسات يف األيط - 1

 .18ضٛز٠ ايكصص، اآل١ٜ  - 2

 .96، ص1116، داز ايكصب١ يًٓػس، اؾصا٥س،1ٜٓعس: خٛي١ طايب ابساُٖٝٞ، َبادئ يف ايًطاْٝات،ط  - 3

 .19خٛي٘ طايب ابساُٖٝٞ، َبادئ يف ايًطاْٝات :ص-  4
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ؾٗٛ بٗرا ٜػض ايٓعس عٔ طبٝع١ ايًػ١ ٚخاصٝتٗا، ٚذيو بؿصًٗا عٔ َٛضٛع ايؿًٝٛيٛدٝا 

 بايدزد١ األٚىل.

 

ْعاّ َٔ األصٛات، »َٔ سٝح ٖٞ  يف سصسٙ ملؿّٗٛ ايًػ١، إٕ َا ذٖب إيٝ٘ دٜطٛضري 

تسنٝب بٛصؿ٘ ي٘ غا١ٜ ايتعاٌَ َع ايًطإ،  سكلقد ، "1"«د٣ نٌ قّٜٛط٢ُ يطاْا ي

ايًػ١  يف ايٓصٛت-قد أٌُٖ طبٝع١ ايسَص مطب إٔ دٜطٛضري زَصٟ، يٝظ أنجس، ألْٓا 

يف سد ذات٘، ٚاعتربٙ عسضا، نُا ذٖب إىل ذيو عبد ايكاٖس اؾسداْٞ َٔ -املٓطٛق١

يٝد١ٜ ايتش١ًٜٝٛ، ٚاعترب تػَٛطهٞ  ل إمجاع املدزض١ ايتًٖٛٚٛ ايسأٟ ايرٟ مل ٜ قبً٘،

ايًػ١ ْتادا عكًٝا، ٜطتًصّ بايرات اإلقساز بٛدٛد ب١ٝٓ ؾطس١ٜ كتص١ ٚالش١َ يتهٜٛٔ »

سٝح  ،ايسَص ايًطاْٞ ايٛقٛف ٚايتأٌَ يف طبٝع١ ، َا ٜدؾع بٓا ستُا إىل"2«"ايًػات اإلْطا١ْٝ

ايًػٟٛ، ع٢ً مٛ  ايٓصٛتع٢ً نِ ٖا٥ٌ َٔ ايٓعسٜات اييت ساٚيت اـٛض يف أصٌ  ـكْ

اييت   Baw –wawايٓعس١ٜ ايؿطس١ٜ، ٚايبٝٛيٛد١ٝ، ْٚعس١ٜ االنتطاب، ْٚعس١ٜ ايبٛ بٛ 

، ٚأغًب ايتٛدٗات "3«"قانا٠ أصٛات ايطبٝع١»أندت إٔ أصٌ األصٛات ايًػ١ٜٛ ٖٛ 

املٓطٛم عٓد اإلْطإ ٚايطبٝع١ ايب١٦ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ٜٓػأ  ايٓصٛتايبشج١ٝ عٓت بعالق١ 

 ؾٝٗا.

 

قٛي٘ تعاىل:  ٙ يفيف غإٔ ٖدا االختالف، ْكسؤ ٚقد دا٤ يف ايتٓصٌٜ ايهسِٜ بٝإ بنْي

 َٗٔبنْي  ٌٞ ْٕ َعَسٔب ََٖرا ٔيَطا َٚ  ٌٞ ُٔ ٘ٔ َأِعَذ ِٝ َٕ ِإَي ًِٔشُدٚ ُٜ ُٕ اَئرٟ  ، ٖٚٛ إٔ االختالف يف ايٓطل ""4ٔيَطا

ؾٝشدخ ايتُٝٝص  ًٜشل بهٌ ايب١ٝٓ املٓطٛق١،غإٔ  ٚضط املٓع١َٛ ايًطا١ْٝ باألصٛات

                                                 

، ص 9986يبٝطا٤، املػسب، ضٝصا قاضِ، ْٚصس ساَد أبٛ شٜد، َدخٌ إىل ايطُٝٝٛطٝكا، َٓػٛزات ايعٕٝٛ، ايداز ا- 1

976. 

 .57، ص 9994، داز ايعًِ يًُالٜني، بريٚت، يبٓإ، 9َٝػاٍ شنسٜا، قطاٜا أيط١ٝٓ تطبٝك١ٝ، ط-  2

 97، ص 9989، داز ايهتاب ايًبٓاْٞ، بريٚت،  1أْٝظ ؾسو١، ْعسٜات يف ايًػ١، ط-  3

 .914ضٛز٠ ايٓشٌ، اآل١ٜ  - 4
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ايدزاضات اييت اٖتُت مبٛضٛع أصٌ ايسَص مل ٚعًٝٓا إٔ ْػري إىل إٔ ٚايتؿسٜل بني األقٛاّ، 

ٓٝ فسد ؽُٝٓات اعتُدت ع٢ً غٛاٖد  اقتصست ع٢ً، َٚٚٛضٛع١ٝ ١ٓمتدْا بٓتا٥ر ب

ٛضٛع ايدالي١ ٚايٛظٝؿ١ ايًطا١ْٝ يالْصٜاح إىل َ نيٝباأليط١ٓ، ٖٚٛ َا دؾع اْرتٚبٛيٛد١ٝ ٖٓػ

 ىل إٔ دا٤ت َدزض١ بساؽ ايٛظٝؿ١ٝ،، إعٓد ايطُٝٝا٥ٝني املؿسد٠ دْٚٗاٚبد٤ا باؾ١ًُ، 

 ايٓصٛتاألعاخ اييت قدَٗا زَٚإ دانٛبطٕٛ يف دزاضت٘ يعالق١ َع  ٚايػهال١ْٝ ايسٚض١ٝ،

١ٝ ايصػس٣ ايٓصٛتبعد إٔ ٚقـ ع٢ً سكٝك١ ايٛسدات ، غعس١ٜ اـطاباملع٢ٓ يف إسداخ ب

(ات)ايؿُْٛٝ


 ٚسدات» ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ، ٚاـطاب ايتٛاصًٞ، بٛصؿٗاٖٝه١ً يف ٚدٚزٖا  

َٓطًكا َٔ االختالؾات اؿاص١ً يف ، "1"«صٛت١ٝ دْٝا قادز٠ ع٢ً ايتُٝٝص بني املديٛالت

اـاص١ٝ ايؿٝصٜا١ٝ٥ ٚاـاص١ٝ ايؿٝصٜٛيٛد١ٝ يًصٛت ايًػٟٛ، ٚزأ٣ دانٛبطٕٛ إٔ ٖرٙ 

صٛت١ٝ، ؼدد أٍٚ تؿسٜل بني املٓطٛقات  ايتبآٜات تؤدٟ إىل تػهٌٝ تكابالت أٚ متاٜصات

يف بٓا٤ االختالف ايداليٞ يًُؿسد٠ ٚيهٌ بٓا٤ يػٟٛ أنرب. نُا ٜرٖب إىل ٜطاِٖ السكا 

 ايتأنٝد إٔ ايٓعاّ ايتكابًٞ بني األصٛات ٜرتتب ٚؾل ثٓا١ٝ٥ ٚصؿ١ٝ يف خصا٥ص األصٛات،

ًؿ١ ؽطع يٓعاّ يف ايًػات املدت١ٝ ايتُاٜص١ٜ ايٓصٛتت بني ايٛسدات ؾهٌ ايعالقا»

ت٘ ع٢ً ايصٛز٠ اييت اانٛبطٕٛ زأٜ٘ ٖرا، يٛ أضكطٓا ْعسٜت٘ ٖٓا ْٛاؾل د، ٚيعًّ"2"«ثٓا٥ٞ

أتت عًٝٗا ايتصٓٝؿات ايؿٝصٜٛيٛد١ٝ ٚايؿٝصٜا١ٝ٥ يًصٛت ايًػٟٛ ايعسبٞ، سٝح ٜكابٌ اؾٗس 

 اٍ.االضتعال٤ االضتؿ ٜٚكابٌ  اإلطبام اهلُظ، ٚتكابٌ ايػد٠ ايسخا٠ٚ، ٜٚكابٌ االْؿتاح

 

بٓا إىل تجُني زؤ١ٜ ايبٜٓٛني َٔ ٖرا املٓش٢، ٚايتأنٝد  ٜؤدٟ،ايتٛصٝـفٌُ ٖرا 

نػـ ايعالق١ ايها١َٓ بني ايعاٖس ٚايباطٔ الضتدالٍ ملع٢ٓ ايًؿغ ٜكّٛ ع٢ً ع٢ً إٔ ا

                                                 

ٌٝ دْٛظ يف املدزض١ اإللًٝص١ٜ ،ٚزَٚإ ٜانبطٕٛ يف ايػهال١ْٝ ايسٚض١ٝ ، ٚأْدزٟ ايؿِْٛٝ: ٜكدّ ي٘ ايٛظٝؿٕٝٛ )داْ  

 َازتٝٓٝ٘ يف املدزض١ ايؿسْط١ٝ ( تعسٜؿا كتصسا ع٢ً أْ٘ أصػس ٚسد٠ صٛت١ٝ غري داي١. 

 89ٜٓعس :ؾٝهتٛز إٜسيٝذ، ايػهال١ْٝ ايسٚض١ٝ، تسمج١: ايٛيٞ قُد ، املسنص ايجكايف ايعسبٞ، بريٚت، ض - 1

، املؤضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس 9ؾاط١ُ ايطباٍ بسن١، ايٓعس١ٜ األيط١ٝٓ عٓد زَٚإ ٜانٛبطٕٛ، ط-  2

 .48، ص 9994ٚايتٛشٜع، بريٚت، 
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كاب١ً َٔ سٝح األْؿ١ٝ ٚعدَٗا يف املنايعالق١ بني ايبا٤ ٚاملِٝ احملدد٠ بايك١ُٝ اـالؾ١ٝ »

ٗٛز إال اجملٚال منٝص  ،يػدٜد إال بٛدٛد ايسخٛمنٝص ا ؾٓشٔ ال ،ٚعًٝ٘ ."1"«ٚايػد٠ ٚعدَٗا

ٚقدميا أدزى ايهٛؾٕٝٛ ق١ُٝ املكاب١ً يف إٜطاح املع٢ٓ ؾطُٖٛا »بٛدٛد املُٗٛع، 

ٖٚٛ األَس ذات٘ ايرٟ نإ ٜصبٛ إيٝ٘ ايػهالْٕٝٛ، َؤندٜٔ ع٢ً إٔ مس١  ،"2"«اـالف

١ املػه١ً يب١ٝٓ ايه١ًُ ٖٞ ْٛا٠ تػهٌ ايدالي١، نُا ٝايٓصٛتايتُاٜص اؿاص١ً بني ايٛسدات 

إٔ ايؿسٚم اؿاص١ً ٖٞ ايطبب املباغس ايرٟ ٜطِٗ يف تطٌٗٝ ع١ًُٝ االضتكباٍ ٚايتًكٞ يف 

 ع١ًُٝ ايتٛاص١ًٝ.اي

 

س٠ ايًػ١ٜٛ ٜكـ ع٢ً َا ذٖب إيٝ٘ ايػهالْٕٝٛ، يف تعاًَِٗ َع ايعاٖ إٕ املتأٌَ يف 

ني أصس ع٢ً ضسٚز٠ ايؿصٌ بني ايؿْٛٝتها ٚايؿْٓٛٛيٛدٝا، شداٖا دٜطٛضري، سااملص١ٜ اييت 

، إال أْ٘ دؾع بايدزاض١ ايًػ١ٜٛ إىل ايبشح عٔ يف ايتؿسٜل بُٝٓٗا زغِ اـًط ايرٟ ٚقع ؾٝ٘

الت ايهال١َٝ  ٜؤدٜٗا داخٌ ايتػّهايٛظٝؿ١ اييتايعالقات بني اـاص١ٝ املهتطب١ يًصٛت ٚ

إثبات نٌ  يف إعاد٠ ايٓعس ٢ًعزضٞ ايؿْٛٝتهٝا ِ داغاص١ ايٛظا٥ـ ايدالي١ٝ، نُا أْ٘ أزغ

 ٚظٝؿت٘.  يفٛيٛز ايًػٟٛ ٚطبٝع١ تهْٛ٘ قبٌ اي ايٓصٛتاؿكا٥ل اـاص١ بصؿ١ 

 

ٓٓأٚال دداٍ يف  شا٠ ايعسب ٕ املٓطًل ايطٛضريٟ، نإ ذات٘ املٓطًل ايرٟ تبٓاٙ اي

ٔ دٗٛدِٖ تٛصـ غري إٔ غاٜتِٗ ايتكعٝد١ٜ، دعًت َ .يف أعاثِٗ ايًػ١ٜٛ األٚىل ،ٚا٥ٌاأل

ٌ ذات٘ يف ايتكطِٝ املطتٜٛاتٞ يب١ٝٓ ايًػ١ بٝايط اعتُدٚاباملعٝاز١ٜ ايٛصؿ١ٝ يًػ١، ٚيٛ أِْٗ 

، "3"«ايهًِ اضِ ٚؾعٌ ٚسسف دا٤ ملع٢ٓ»ٜتؿل ضٝبٜٛ٘ ٚاملربد ع٢ً إٔ سٝح  ايعسبِٞ ًٔٚايَه

ؿهري ذات٘ ٕ أٟ َع٢ٓ ٜطتًصّ تسنٝبا َٔ ايبٓٝات ايجالخ األخس٣، ٖٚٛ ايتَٚؤد٣ ايكٍٛ، إ

                                                 

 45متاّ سطإ، ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا ، ص ٜٓعس:  - 1

 45، ص  ْؿط٘-  2

 .91، ص 9988، 4تب١ اـالٞ بايكاٖس٠، ط، َه9ضٝبٜٛ٘، ايهتاب، ؼكٝل ٚغسح عبد ايطالّ قُد ٖازٕٚ، ز- 3
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ٌ املع٢ٓ إىل دالالت ٚإوا٤ات ٝغري أِْٗ ؾصًٛا يف تػه ،اييت اعتدت ب٘ املدزض١ ايًطا١ْٝ

ايه١ًُ بٛصؿٗا ايٛسد٠ ايدالي١ٝ ايصػس٣ املطتك١ً إىل ب»بد٤ا تؤدٜٗا املطتٜٛات ايصػس٣ 

 ، َٛاؾكا يًػهٌ ايبٟٓٝٛيًػ١، ٚعًٝ٘، ؾكد دا٤ ايتكطِٝ ايًطاْٞ "1"«ٚسد٠ أع٢ً ٖٞ اؾ١ًُ

اْطالقا َٔ ايٛسدات ايصػري٠ يف ايًػ١ » ال يًٛظا٥ـ اييت ٜؤدٜٗا نٌ َطت٣ٛ.هلا َٚكاب

. سٝح نًص يف  َطت٣ٛ صٛتٞ، ؾإؾسادٟ، ؾرتنٝيب، ٚصٛال إىل "2«"إىل ايٛسدات األنرب

 املطت٣ٛ األضًٛبٞ.

 

ًّ ايٓصٛت  ػٟٛ ْٚعاّ ايتكابٌاي

يتكاطع بني ْكط١ ا أَاّطعٓا ٛاؾل ايرٟ ٚقؿٓا عًٝ٘ َٔ خالٍ ٖرٙ املكازب١، ٜإٕ ايٓت

ايًػٟٛ ٖٛ دٖٛس  ايٓصٛت١ٝ، أٚ ايٓصٛتع٢ً إٔ ايعال١َ  ٜٓٗضٓا، ايتٛدٗني، ٚايتكاطع ٖ

ع٢ً » يُتدتصس ٚظٝؿ١ ايًػ١يف خط١ٝ ايًػ١،  تساصؿُٗادالي١ ايه١ًُ َٚع٢ٓ اؾ١ًُ قبٌ 

ُٛع١ ف»يتتُجٌ خطٝتٗا يف . "3«"زبط َطُْٛات ايؿهس اإلْطاْٞ بأصٛات ٜٓتذٗا ايٓطل

، ٖٛ يف سكٝكت٘ عح يف دٖٛس ايٓصٛتٚايبشح يف طبٝع١ ، "4«"أصٛات تعرب عٔ ايؿهس

 ايدالي١ ٚاملع٢ٓ.

 

، ايكدا٢َايعسب بني ايتؿهري املعٝازٟ ايٓشٟٛ عٓد نإ ايتكاطع اؿاصٌ ٚي٦ٔ 

، ؾإٕ االختالف ايٓصٛتٜكـ عٓد سد االْطالم َٔ دزاض١  ايػسبٝنيٚايتؿهري ايٛظٝؿٞ عٓد 

 ١ٝ،ايٓصٛتؼددٙ ايطسٜك١ أٚ املٓٗر املتبع، يف تٓاٚهلُا يدزاض١ ب١ٝٓ ٚغهٌ ايٛسد٠ بُٝٓٗا 

ملالسع١ ا أضاض٘ اعٓد ايعسب ايكدا٢َ نإ ٚصؿٝ ايٓصٛتؾاألصٌ يف تٓاٍٚ َٛضٛع 

ٚاعتُادٖا إىل آي١ تصٜٛس ايهالّ،  االستهاّضسٚز٠  يفطٛضري ايع١ٝٓٝ، عهظ َا ْاد٣ دٜ

                                                 

 .89ؾٝهتٛز إٜسيٝذ، ايػهال١ْٝ ايسٚض١ٝ، تسمج١: ايٛيٞ قُد ، املسنص ايجكايف ايعسبٞ، بريٚت، ض-  1

 .97ٜٓعس: قُٛد ؾُٗٞ سذاشٟ، َدخٌ إىل عًِ ايًػ١، داز قبا٤ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠ ص -  2

 .55داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس، قُٛد ايطعسإ، عًِ ايًػ١، - 3

 18، ص 9989، داز ايهتاب ايًبٓاْٞ، بريٚت،  1ٜٓعس: أْٝظ ؾسو١، ْعسٜات يف ايًػ١، ط-  4
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اهل١٦ٝ ايؿٝصٜا١ٝ٥ يهٌ َٓطٛم يػٟٛ، ٚايطبٝع١  عٔيًهػـ  اٚعًُٝ اَٛضٛعٝ اٚضٝط

ايؿٝصٚيٛد١ٝ املصاسب١ يًٓطل. ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت ضعت املدزض١ ايٛظٝؿ١ٝ، إىل ؼكٝكٗا 

١ٝ، إال إٔ ٖرٙ ايٓصٛتيف َدزض١ بساؽ   Troptskoyغاص١ اؾٗٛد اييت قدَٗا تسٚبطهٟٛ

ٚاضعا َٚطت أغًب ايًػات  اؾٗٛد اييت عٓٝت مبٓطٛقات ايًػ١ ايطالؾ١ٝ، عسؾت اْتػازا

، تؿتكس إىل  ؾٝٗا١ٝ ايٓصٛتايدزاضات ١ٝ يف أٚزٚبا، عد٣ ايًػ١ ايعسب١ٝ، اييت بكٝت ايطاَ

عٔ اإلساط١ بٗا، ؾإذا  ٜعذص ايتٓعريَطازسات ع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ َٔ غأْٗا إٔ تؿو َػايل 

د٘ ايتازىٞ ١ٝ ايعسب١ٝ، ؾإْٓا لدٖا تٓشصس يف إطاز ايتٛايٓصٛتساٚيٓا إسصا٤ ايدزاضات 

ٔ سبٞ، ٚتأصٌٝ َباسج٘ َٓر اـًٌٝ بٞ ايعايٓصٛتايرتاثٞ، بتتبع املطاز ايتشٛيٞ يًدزع 

امحد ايؿساٖٝدٟ َسٚزا بطٝبٜٛ٘ ؾابٔ دين ٚصٛال إىل اإللاش ايعًُٞ ايرٟ أسدث٘ ايػٝذ 

 ،ٔ أضس ٖرا ايتٛد٘دٚخ اؿسٚف، ٚإٕ ساٚيت االْعتام َايس٥ٝظ ابٔ ضٝٓا يف زضاي١ أضباب س

 ْٗا تٛد٘ أْعازٖا يتعداد َآثس ايػسبٝني ٚإلاشاتِٗ ايع١ًُٝ يف فاٍ األصٛات ايًػ١ٜٛؾإ

 يًُٓطٛم ايعسبٞ، دٕٚ االيتؿات إىل َعا١ٜٓ ايٛاقع ايهالَٞ َعتُد٠ ع٢ً املكازب١ أٚ اإلضكاط

 بتذًٝات٘ األنٛضتٝه١ٝ. 

 

 ا٥تاَت ٚايٓصثٓا١ٝ٥ ايٓص

ٞ يف ايعصس اؿدٜح، اْتؿ٢ ايطسح تايٓصٛٚيف ظٌ اإلغسا٤ات اييت سؿٌ بٗا اؿكٌ 

ايتكًٝدٟ، يٝٓؿتح اجملاٍ ع٢ً إَها١ْٝ ايتكطِٝ ايتذسٜدٟ، بني ايصٛاَت ٚايصٛا٥ت ٚؾكا 

اييت  يإلَهاْات اييت أتاستٗا املطتذدات ايع١ًُٝ، ضعٝا يًٛقٛف ع٢ً اـصا٥ص املاد١ٜ

أ١ُٖٝ ْعس١ٜ ايتُٝٝص بني ايصٛاَت ٚاؿسنات، ذٚ »ا ع٢ً سد٠؛ سٝت ٜػدٚ ؼهِ نٌ َٓٗ

 بٌ ع٢ً مجٝع املطتٜٛات ايتش١ًًٝٝ.ٞ َٔ ايًػ١ سطب، ايٓصٛتٚع١ًُٝ نبري٠، ال يف اؾاْب 

"، ٖٚٛ َا تكتطٝ٘ املٓٗذ١ٝ 1«"ٜٚكّٛ ٖرا ايتُٝٝص ع٢ً أضظ ْطك١ٝ، ٚؾٝصٜا١ٝ٥، ٚٚظٝؿ١ٝ

                                                 

، 9طضعد عبد ايعصٜص َصًٛح، دزاض١ ايطُع ٚايهالّ، صٛتٝات ايًػ١ َٔ اإلْتاز إىل اإلدزاى، عامل ايهتب، ايكاٖس٠،   - 1

 .،961ص ،(1111)
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ؾايهالّ يٝظ يف اؿكٝك١ تتابعا يٛقؿات َٓؿصٌ » ايع١ًُٝ يدزاض١ األصٛات ايًػ١ٜٛ، 

عٔ بعض، َٚع ذيو، ؾايطسٜل ايعًُٞ ايٛسٝد يٛصؿ٘، إٔ ْعاؾ٘ نُا يٛ نإ  بعطٗا

"، َططسا إىل متصٜل ايٛغا٥ر ايك١ٜٛ اييت تسبط بُٝٓٗا ندط٠ٛ أٚي١ٝ يًٛقٛف 1«"نريو

ٚاييت َٔ غأْٗا إٔ تؤثس ع٢ً  ا٥تٚايه١ُٝ اييت ؼدد خصٛص١ٝ ايٓصع٢ً املالَح ايؿٝصٜا١ٝ٥ 

ٚيريو ؾايباسح َطايب بايتأطري يًًُُح ٥ٞ يًصاَت، املطاز ايهُٞ، اجملاٍ ايؿٝصٜا

ا٥ت١، ٚإعاد٠ تسنٝبٗا ُؿصٌ بني ايٛسدات ايصاَت١ ٚايٓصٞ بٓا٤ ع٢ً آي١ٝ ايٓتايٓصٛت

قاؾعا يف ذيو ع٢ً اـصٛص١ٝ املاد١ٜ يًصٛت ايعسبٞ نشطٛز َتُٝص يف املٓع١َٛ 

 ايًطا١ْٝ ايعامل١ٝ.

ٛ تػهًٝٞ، تتتابع ؾٝٗا ايٛسدات ٚإذا ناْت األْطام ايرتنٝب١ٝ تتُعٗس ع٢ً م

، ؾإٕ آي١ٝ ايتشًٌٝ ؿازم ؾٝٗا ايصاَت ايصا٥ت بأٟ سا١ٍٝ، يف ١٦ٖٝ تالش١َٝ، ال ٜايٓصٛت

١ُُٝٝ اييت ػُع ١ٝ بٓا٤ ع٢ً أٚاصس ايعالق١ ايٓصايٓصٛت٢ٓ ايتٓعريٟ، تٓطشب ملعاؾ١ ايُب

ايرتاخ ايعسبٞ ٞ يف ايٓصٛتاييت ٚدٗت ايبشح  ، ؾإٕ ايسؤ١ٜ ايتصٛز١ٜٚيريو .بُٝٓٗا

، ايرٚقٞايكدِٜ، ظًت قه١َٛ بػسٚط اإلؾساش ايتٓعريٟ املٛغٌ يف االَتجاٍ ملٓطل اؿظ 

١ ايططش١ٝ، مما أد٣ بِٗ إىل ايتصسٜح باضتشاي١ ايؿصٌ ٜٓٚاالستهاّ إىل قإْٛ املعا

ا٥ت١، ٖٚٛ َا ًُْح صداٙ يف اإلقساز ايرٟ أؾط٢ ب٘ "ابٔ اَت١ ٚايٓصايؿعًٞ بني ايٛسدات ايٓص

ملا نإ اؿسف قد ٜٛدد، ٚال سسن١ َع٘، ٚناْت اؿسن١ ال تٛدد، إال » دين" بكٛي٘: 

". ٚبريو ٜػدٚ 2«"عٓد ٚدٛد اؿسف، صازت نأْٗا قد سًت٘، ٚصاز ٖٛ نأْ٘ قد تطُٓٗا

١ٝ )صاَت + صا٥ت( بتذاٌٖ ايٓصٛتايتصٛز ايٓعسٟ ايكا٥ِ ع٢ً ايؿصٌ بني طسيف املعادي١ 

ٌ َُٓٗا، َػسٚعا ُٖٚٝا، ال ٜتٛاؾل َع ايب١ٝٓ ايته١ٜٝٓٛ ايطُات اييت ٜٓطٟٛ عًٝٗا ن

ِْ» ؾـ ١ٝ، ايٓصٛتيًذص٦ٜات  ْٞ اؿسف ايصاَت ن َعطٌ، ال تبعح ؾٝ٘ اؿٝا٠ إال َٔ  ْػُ

                                                 

 (.9988، )9، تسمج١ ٚتعًٝل، قُد ؾتٝح، َطبع١ املد١ٜٓ، ط67د ابسنسَٚيب، َبادئ عًِ األصٛات ايعاّ، صدٜؿٝ  - 1

 .46، ص9أبٛ ايؿتح عجُإ بٔ دين، ضس صٓاع١ اإلعساب، ز - 2
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َٚسد ذيو إٔ ايتشكٝل ع٢ً َطت٣ٛ ايتًؿغ،   ". ٚيرا، ٚدب تٛسدُٖا1"«خالٍ اؿسن١

ايصاَت عباز٠ عٔ دطِ »تِ؛ ألٕ ا٥ت مبعصٍ عٔ ايصاَت، ال ميهٔ إٔ ٜايؿٝصٜٛيٛدٞ، يًٓص

زٚس٘ اؿسن١، ٚإذا نٓا ال ْتصٛز سٝا٠ ؾطِ بال زٚح، ؾإْٓا نريو ال ْتصٛز ٚدٛدا 

 "، ؾُٗا َتشدإ يف ايٓطل، عهِ ايعالق١ ايتذاذب١ٝ اييت تسبط بُٝٓٗا.2«"يسٚح بال دطِ

 

، يًتػهٌ ايهالَٞ ح سٍٛ ٚظٝؿ١ اؿسن١، بٛصؿٗا َصدزاإٕ ٖرا ايتٛاؾل يف ايطس

هل١٦ٝ َكاطع٘، يف سني ٜأتٞ اؿسف املالشّ هلا ع٢ً "١٦ٖٝ يًصٛت عازض١ ي٘ ٜتُٝص  اٚقدد

، ٜدؾع بٓا إىل تسضِٝ األدا٤ ايرٟ ػًٝ٘ اؿسن١ يف ايتػريات "3بٗا عٔ صٛت آخس"

اهل١٦ٝ األنٛضتٝه١ٝ اييت  ِ. ْٚعين ٖٓا بايتًٜٛٔ ٚايتبدٍاملكطع ٚايهً داخٌٚايتًْٛات 

 َٔ زق١ ٚتؿدِٝ، َٔ طٍٛ ٚقصس، َٔ سٓد٠ ٚغًع١. ،ايٓصٛتٜطُع بٗا 

 

، َٔ بعدٙ قد عُدا إىل ايتأنٝد ٖـ(418)ٚابٔ ضٝٓا ٖـ(497)ٚإذا نإ اؾسداْٞ

إاّل أْٓا ْؿِٗ َٓ٘ إٔ املكصٛد ٖٓا ، ٖٚٛ زأٟ ٜطتدعٞ ايتأْٞ ٚايتأٌَ ، ايٓصٛتع٢ً عسض١ٝ 

دٍ ب، ايرٟ ٜتconsonne»4ايطانٔ  ايٓصٛت»ٖٛ صٛت ايصاَت ٖٚٛ  َٔ يؿع١ بايصٛت ،

عطب تبدٍ امُلدسز، ٚعًٝ٘ ٜكتصس دٚز ايصاَت ٖٓا، ع٢ً ايتُٝٝص ٚايتؿسٜل بني طابع٘ 

 . Sylabesاملكاطع

إٔ » ١ٝ ايعسب١ٝ يف ساالت ثالخ، إَاايٓصٛتاؿسٚف أٚ ايصٛاَت داخٌ ايب١ٝٓ  تأتٞٚ 

، سٝح دا٤ "5"«تسدف مبصٛتات قصري٠، ٚإَا إٔ تهٕٛ ضان١ٓ ٚإَا إٔ تسدف مبصٛتات ط١ًٜٛ

                                                 

 .147عباع بَٝٛٞ عذالٕ، األدا٤ ايؿين يًٓص، ص - 1

 .71َهٞ دزاز، اجملٌُ يف املباسح ايٓصٛت١ٝ، ص - 2

اؿطني بٔ ضٝٓا، أضباب سدٚخ اؿسٚف، زادع٘ ٚقدّ ي٘ ط٘ عبد ايسؤٚف ضعد، َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ. أبٞ ع٢ً  - 3

 .91ص

 .916نُاٍ  قُد بػس، عًِ األصٛات، داز غسٜب يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠ ، ص -  4

 . 9197، ص .ػسأبٛ ْصس قُد ،ايؿازابٞ، املٛضٝكٞ ايهبري، داز ايهاتب ايعسبٞ يًطباع١ ٚايٓ-  5
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ايطهٕٛ عٓد ايؿسابٞ، ْكٝطا يًتصٜٛت، أٟ ٚضع١ٝ ال صٛت، أٚ مبع٢ٓ آخس ال سسن١، نُا 

  ٚايٛقـ. ٜؤٍٚ ؾٝ٘ عاٌَ ايتطازع إىل ايعدّيف عًِ ايؿٝصٜا٤، سٝح ٚضع ايطهٕٛ، 

اإلؾساد، غري أْٓا يٛ اْتكًٓا بٗرا املؿّٗٛ إىل َطتٜٛات يطا١ْٝ أع٢ً، ع٢ً مٛ 

نبري، سٝح ْكـ ع٢ً قسا٠٤ أخس٣ ٚؾِٗ َػاٜس ؿاٍ ايطهٕٛ،  بظيف يٚايرتنٝب، قد ْكع 

ٚأدا٤ٙ يف ؼدٜد ايب١ٝٓ املٛزؾٛؾ١ٝ  phonologiqueيٝتُجٌ يٓا يف غهً٘ ايبٓا٥ٞ ايٛظٝؿٞ 

ٖٕٛت ي٘ عسن١ ال قصري٠ ٚال ط١ًٜٛ، إٔ  َُص ٚايصسؾ١ٝ يًُؿسد٠ ايعسب١ٝ، ؾهٝـ ؿسف غري 

 ٜتؿسد ببٓا٤ صسيف، أال ْعد ٖرا تٓاقطا ٚخًطا.

َٚسد اـًط ٖٓا، تداخٌ يف َؿّٗٛ ايطهٕٛ، أٚ باألزدح ٖٛ ض٤ٛ زبط بني ايتعًٌٝ 

ٍ عٔ باقٞ األصٛات ٚؼدد ٘ ساي١ أنٛضتٝه١ٝ تدزع مبعصايؿْٛٝتٝهٞ يًطهٕٛ بٛصؿ

ٚبني سايت٘ بٛصؿ٘ ظاٖس٠ صٛت١ٝ ٚظٝؿ١ٝ ٜؤند سطٛزٖا األدا٤ ايًػٟٛ،  .طبٝعتٗا

َٔ ايؿساد٠ إىل  ايٓصٛت، سٝح ٜٓتكٌ تكؿٞ أثس 1ضًط١ً َٔ األصٛات املتتابع١"بٛصؿ٘ "

اييت تٓب٘ هلا دٜطٛضري سني تٗا ايٓعاّ اـطٞ ايرٟ ٜكبٌ ايتٓاضد داخً٘. إْٗا ايبؤز٠ ذا

ٌ عٔ سكٝك١ ايؿِْٛٝ  َٚاٖٝت٘ يف ايًػ١ ايالت١ٝٓ، سٝح أب٢ إٔ ٜكس بتعسٜـ َادٟ ي٘، ض٦

١ٝ يف خطٝتٗا، ٚميهٔ ايٓصٛتَسدٝا ذيو إىل سني تٛاؾس غسٜط ميِهٔ َٔ تصٜٛس ايٛسدات 

 يف اآلٕ ْؿط٘ َٔ َالسعتٗا بػهٌ ؾسادٟ.

يف َباغسا يًتصدع اؿاصٌ يف ايرتابط املٓطكٞ ٚيعٌ ٖرٙ ايبؤز ٚايؿذٛات ُتعد ضببا 

ٌ هلا عاد٠ بايٛيٛز إىل ايتدُٝٓات، يت ْعًّاّي تٜٛات ايًطا١ْٝ يف يػتٓا ايعسب١ٝاملط ُض١ًَُٝ

ٚايتصٛزات ايكب١ًٝ، ٚمٔ ٖٓا ال ْسَٞ بال١ُ٥ ع٢ً احملدثني ايعسب، إمنا ٖٛ إعالٕ ع٢ً 

ع١ َٔ ايسؤ٣ تصبٛا إىل اخرتام سدٚد ضسٚز٠ تؿعٌٝ اإلَهاْات املتٛاؾس٠، ٚتبين فُٛ

ايتٓعري ايٛصؿٞ ايططشٞ، إىل سدٚد أعُل تتدر َٔ ايتطبٝل ٚاملعاؾ١ اآلي١ٝ اآل١ْٝ، 

١ٝ ٚايٓطك١ٝ زٚح املٓطٛم ايعسبٞ، ايرٟ ْعين ايٓصٛتقطب ايسس٢ يًٛصٍٛ إىل أصٌ ايتػريات 

يف اؿكٍٛ املعسؾ١ٝ  ب٘ اؿسن١، َٔ خالٍ تؿعٌٝ املعاٜري ايتك١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايؿاع١ً

                                                 

 .9997. عامل ايهتب ايكاٖس٠، 419أمحد عُس كتاز، دزاض١ ايٓصٛت ايًػٟٛ، ص- 1
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ٝات، قصد تأضٝظ َكازب١ صٛت١ٝ ع١ًُٝ، تٓٗض ع٢ً ايٓصٛتاملاد١ٜ، ٚاالْتكاٍ بٗا إىل سكٌ 

، ٚصٛتٝات ايهالّ، َٚا ايٓصٛتاضرتاتٝذٝات تطبٝك١ٝ كرب١ٜ باالعتُاد ع٢ً سكا٥ل ؾٝصٜا٤ 

 ٞ.ايٓصٛتَٔ إَهاْات يًتشًٌٝ   le spectrographeايطبهرتٚغسافٜكدَ٘ 

 

اإلطاز، ٚٚؾا٤ يًتٛد٘ ايعًُٞ ايرٟ ازتطٝٓاٙ يًبشح، ٜتعُل اإلسطاع  ٚضُٔ ٖرا

األبعاد بكٝاع  إىل ددي١ٝ اؿٛاز بني َٓطل ايتٓعري ٚقإْٛ ايتطبٝل،بطسٚز٠ االَتجاٍ 

ًصٛا٥ت، قٝاضا عًُٝا، ٜعتُد ع٢ً ايتٓعريات اؿط١ٝ، اييت أؾسشتٗا املًهات ايؿٝصٜا١ٝ٥ ي

َٔ د١ٗ  َٚطابكتٗا َع َا اضتذد َٔ أعاخ تطبٝك١ٝ ،َٔ د١ٗ اير١ٖٝٓ يعًُا٤ األصٛات

ٜكتطٞ تصٛزا مشٛيٝا ٚعًُٝا، ثِ االْطالم َٔ ٖرا » ايًػٟٛ  ايٓصٛتأخس٣، ؾايتعاٌَ َع  

" ايرٟ ميتًو املػسٚع١ٝ ايع١ًُٝ، ٚايطاق١ 1«"ايتصٛز ايٓعسٟ إىل اؾاْب ايتطبٝكٞ

 ايؿع١ًٝ ع٢ً ايتُجٌ اؿطٞ، ٚااللاش ايعٝين.

 

ٖرٙ املعطٝات اْبجكت يدٜٓا فُٛع١ َٔ ايسؤ٣ تصبٛ إىل اخرتام سدٚد  بٓا٤ ع٢ً

ايتٓعري ايٛصؿٞ ايططشٞ، إىل سدٚد أعُل تتدر َٔ ايتطبٝل ٚاملعاؾ١ اآلي١ٝ اآل١ْٝ، 

١ٝ ٚايٓطك١ٝ زٚح املٓطٛم ايعسبٞ، ايرٟ ْعين ايٓصٛتقطب ايسس٢ يًٛصٍٛ إىل أصٌ ايتػريات 

 ايتك١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايؿاع١ً يف اؿكٍٛ املعسؾ١ٝ ب٘ اؿسن١، َٔ خالٍ تؿعٌٝ املعاٜري

ٝات، قصد تأضٝظ َكازب١ صٛت١ٝ ع١ًُٝ، تٓٗض ع٢ً ايٓصٛتاملاد١ٜ، ٚاالْتكاٍ بٗا إىل سكٌ 

، ٚصٛتٝات ايهالّ، َٚا ايٓصٛتباالعتُاد ع٢ً سكا٥ل ؾٝصٜا٤ ضرتاتٝذٝات تطبٝك١ٝ كرب١ٜ ا

ايؿٝصٜا١ٝ٥  ٞ، بتبٝإ فُٛع ايتأثرياتٛتايٓصٜكدَ٘ ايساضِ ايطٝؿٞ َٔ إَهاْات يًتشًٌٝ 

 عٓاصس عٓٛإ عجٓا املكدّ : ٟ٘ ؼًٝٓا إيٝر، ٖٚٛ ايتٛد٘ اياييت تًصّ اؿسن١

 

                                                 

َساد عبد ايسمحٔ َربٚى، َٔ ايٓصٛت إىل ايٓص، مٛ ْطل َٓٗذٞ يدزاض١ ايٓص ايػعسٟ، داز ايٛؾا٤ يدْٝا  - 1

 ،99ص ،1111، 19ٓػس، االضهٓدز١ٜ، َصس، طايطباع١ ٚاي
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 ٚقٝاضات احملدثني" اؿسنات ايعسب١ٝ بني تكدٜسات ايكدا٢َ "ؾٝصٜا٤

تًتـ عٓاصس عٓٛإ ايبشح سٍٛ، َؿسد٠ اؿسن١، ٖٚٞ َؿّٗٛ ؾٝصٜا٥ٞ، ٜؤٍٚ إىل   

 "1"«دطِ ٜتػري ٚضع٘ باالْتكاٍ»، ٚايتبدٍ املهاْٞ، ٚاملعًُٞ، ؾٗٞ تعبري عٔ ساي١ ايدٜٓا١َٝ

ٚضع ايجبات إىل ايطري، ٖٚٞ ايعاٖس٠ ْؿطٗا، اييت ْكع عًٝٗا يف األدطاّ أٚ اؾطُٝات اييت 

تتٛضط َطاسات كازز اؿسٚف ايجابت١، إىل إٔ ؼسنٗا ق٣ٛ صادز٠ َٔ دٛف اؾٗاش 

 ٚايربٚش، َٔ ٚضع ايطهٕٛ إىل ايتشسى ،"2"«سى اؿسف ٚتكًك٘اؿسن١ ؼ»ايٓطكٞ، سٝح 

 ، َهٌُ ي٘."3"«بعض اؿسف»ٖٚٛ َا دؾع ببعطِٗ إىل دعًٗا دص٤ َٔ 

 

 ا٥ت ٚاؿسن١يف ايٓص

أنجس َٔ يؿغ زدٜؿا ي٘، يف غت٢ االضـتعُاالت ايًطـا١ْٝ   اؿسن١  َصطًحيكد أخر 

ْٚكــسأ َــٔ خــالٍ ايتكــدِٜ    ،Voyelleا٥ت"، َصــطًح "ايصـٓـ  ُاالٚايًػٜٛــ١، ٚدــا٤ أنجسٖــا اضــتع 

ٜكــاٍ صــات ٜصــٛت صــٛتا، »عًــ٢ ؾعــٌ ايتصــٜٛت ٚايتشسٜــو، ٚ ااملعذُــٞ يًُصــطًح تأنٝــد

ُٓٝــ١، إذ تكــّٛ    ، "4"«ا٥ت َعٓــاٙ صــا٥ح ؾٗــس صـٓـ  ٚتطــٓد يًٓصــٛا٥ت ٚظــا٥ـ سسنٝــ١ يف غاٜــ١ األٖ

ٞ    بعطٗا ايبعض يتأيٝـ ايهالّ بتذُٝع ايٓصٛاَت َع نُـا  ، ، بٛصـؿٗا ْـٛا٠ يًُكطـع ايصـٛت

إضاؾ١ إىل ايٛظـا٥ـ ايٓصـسؾ١ٝ   ،  تعد ضببا َباغسا يف تٛيٝد ايطاق١ األنٛضتٝه١ٝ اإلمساع١ٝ

ٓٓش١ٜٛ اييت تططًع بٗا،   ٚاي

ٌ ع٢ً ايتٓٛع ايٛظٝؿٞ يًصّا٥ت، تتبد٣ يٓا طبٝع١ ، ايرٟ ٜدّيضُٔ ٖرا املعط٢ 

 يٝطسايطٗٛي١ ٚاع٢ً  تٓٗض ٖٚٞ خاص١ٝ اييت متصٜ٘،اـاص١ٝ ايؿٝصٜٛيٛد١ٝ ٚايؿٝصٜا١ٝ٥ 

ٓٓؿظ أٚٛاَتَكاز١ْ بايٓص ٚاألدا٤، يف اؿدٚخ  ، سٝح ال وتاز ايٓصا٥ت إىل سبظ تٝاز اي

                                                 

، عٔ َهٞ دزاز، ايٛظا٥ـ ايٓصٛت١ٝ ٚايدالي١ٝ 1، ع9س٠ املعازف، َط، داز املعسؾ١ بريٚت يبٓإ، زبطسع ايبطتاْٞ ، دا٥ - 1

 .91ص ،1111/1114ايعسب١ٝ، داَع١ ٖٚسإ  يًصٛا٥ت ايعسب١ٝ، عح َكدّ يٌٓٝ غٗاد٠ دنتٛزاٙ دٚي٘، يف ايًػ١

 .955ص نُاٍ بػس، عًِ األصٛات، داز غسٜب يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠ ، - 2

 .417أبٛ ايؿتح عجُإ بٔ دين، اـصا٥ص، تح: قُد عًٞ ايٓذاز، داز ايهتب املصس١ٜ، ص  - 3

 .9994، 4، داز صادز، بريٚت، يبٓإ، ط58، ص1ع 1ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، ع - 4
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 ْطتػؿٗا ٞ سكٝك١ٖال ؼتاز إىل تبدٍ كسدٞ يف اؾٗاش ايٓطكٞ ٚ ، ٚيف َٛضع٘ إعاقت٘

 ألْٓٗا ؽسز باَتداد ٚ يني َٔ غري»، عسٚف املٓد ٚايًني يف تعًًٝ٘ يتطُتٝٗأَ قٍٛ ايكٓسا٤ 

، ٖٚٛ يف زأٜٓا تكدٜس ٚصؿٞ يًتُاٖٞ ايؿٝصٜٛيٛدٞ "1"«ع٢ً ايًطإ الٓتطاع كسدٗا نًؿ١

ٞ ايعسبٞ، َع اـًٌٝ ايٓصٛتيًشسن١، َطتُد َٔ َصدز١ٜ ٚصؿ١ٝ اْطًكت َع ايدزع 

ٖا١ٜٚ يف اهلٛا٤ ؾًِ ٜهٔ هلا سْٝص تٓطب إيٝ٘ إال » اؿسن١ بدٚزٙ ع٢ً أْٗاٜصـ  ايرٟ

َٚٔ خالٍ قسا٤ت٘ ي١٦ًٝٗ ايؿٝصٜا١ٝ٥ اييت ٜتُجٌ بٗا ٝؿٞ إٔ ايتشًٌٝ ايط غري، "2"«اؾٛف

ٕٓ اؿصَتني األٚىل  أثبت إٔ اؿسن١ا٥ت، ايٓص ْػ١ُ َسنـٓب١ تتهٕٛ َٔ عدد َٔ اؿصّ ٚأ

ِٓ ٖرٙ اؿصّ سٝح ميهٔ إٔ وٓدد ْٛع ايصا٥ت بٛاضط١ دزد١ تسٓدد ٖاتني  ،ٚايجا١ْٝ أٖ

ٖٛ أَس مل ٚ نُا ْطكٗا داْٝاٍ دْٛص، ذيو ع٢ً ايٓصٛا٥ت املعٝاز١ُٜطبل اؿصَتني، ٚقد 

 ٜطبل يف عًُٓا ع٢ً املٓطٛم ايعسبٞ. 

ٝصـشح َطـاز   ي»دـا٤   اير١ٟٝ ايٓصٛتٖٚٗٓا، تربش أ١ُٖٝ اؾاْب ايتذسٜيب يف ايدزاض١ 

، اْطالقــا َــٔ تعاًَــ٘ َــع اؿكٝكــ١ املادٜــ١ يًصــٛت "3"«١ٝ أٚ ٜؤنــد ْتا٥ذٗــاايٓصــٛتايدزاضــات 

ــ١ ايـــيت تالش  ًّ  ٚايعـــٛاٖس ايؿٝصٜا٥ٝـ ــا َـــ٘ تعـــاَال َٛضـــٛعٝا، ٖٚـــٞ اؿـــاالت األٚىل ايـــيت ٜتُج ٗـ

 .نالَا َٚؿاِٖٝاملٓطٛم قبٌ إٔ ٜصري 

 ايؿٝصٜا٤يف َؿّٗٛ 

إٕ املساد َٔ تٛظٝؿٓا َصطًح ايؿٝصٜا٤، ٖٚٞ يؿع١ َػتك١ َٔ ايه١ًُ اإلغسٜك١ٝ "ؾٝصٜو"  

ملٓٗر تعين َعسؾ١ ايطبٝع١، أٚ ايعًِ ايرٟ ٜدزع املاد٠ ٚسسنتٗا. ٖٚٛ إساي١ ع٢ً ا

ُٜع٢ٓ بدزاض١ أنٛضتٝو  ايًػٟٛ، أٚ اؿاي١ اؿسن١ٝ اييت تًشك٘،  ايٓصٛتايتذسٜيب ايرٟ 

ا٥ت، تًو ايك٠ٛ ايداؾع١، اييت ْؤند ع٢ً ضسٚز٠ متشصٗا، ٚإظٗاز سكٝكتٗا، ممج١ً يف ايٓص

                                                 

ّ، ص: 9999، 9ط عًٞ قُـد ايطـٓباع، اإلضـا٠٤ يف بٝـإ أصـٍٛ ايكـسا٠٤، املهتبـ١ األشٖسٜـ١ يًـرتاخ، )ايكـاٖس٠(، َصـس،            - 1
95. 

 2-         ٞ د إبـــساِٖٝ ايطـــاَسا٥ٞ، ضًطـــ١ً املعـــادِ      -اـًٝـــٌ بـــٔ أمحـــد ايؿساٖٝـــدٟ، ايعـــني،  ؼكٝـــل: د َٗـــدٟ املدصَٚـــ
 9/57ٚايؿٗازع، )د.ز.ت.ط(، ص: 

 .17بطاّ قُٛد بسن١، عًِ األصٛات ايعاّ، أصٛات ايًػ١ ايعسب١ٝ، َسنص اإلمنا٤ ايكَٛٞ، يبٓإ، بريٚت، ص -  3
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قبٌ ايٛيٛز إىل ايٛصـ اـازدٞ ؿدٚثٗا، ؾايؿٝصٜا٤ ضعت دا٥ُا إىل تؿطري ايعٛاٖس 

اب١ً يالختباز، َٔ خالٍ ايتعاٌَ ٛاْني اييت ؼهِ ايهٕٛ عٔ طسٜل ْعسٜات قايطبٝع١ٝ ٚايك

َع اـصا٥ص ايه١ْٝٛ احملطٛض١، ميهٔ قٝاضٗا ٚتكدٜسٖا ع٢ً مٛ ايطاق١ ٚايهت١ً 

ٚايك٠ٛ.ٚعًٝ٘، ؾايكٝاع، بٗرا املؿّٗٛ َساع كربٟ، َالشّ يًهػـ عٔ سكا٥ل ايعٛاٖس 

ايؿسض١ٝ أٚ ْؿٝٗا، ٜكابً٘ ايتكدٜس عٓد ايٛاصـ غري املدزٚض١، ٜعُد إيٝ٘ ايؿٝصٜا٥ٞ إلثبات 

ايًػٟٛ، ٖٚٛ َساع ذٖين، َا دعٌ َٓ٘ تسادؾا أسدخ ايهجري  َٔ ايًػط عٓد دازضٞ َاد١ٜ 

ايًػٟٛ ايرٜٔ ساٚيٛا َكازب١ ايكدِٜ باؿدٜح، ٚال َٓاص َٔ تبٝإ ايؿسٚم  ايٓصٛت

 اؿاص١ً بني املساضني قبٌ ايٛيٛز إىل تبين أسدُٖا.

 

 يتكدٜس ٚايكٝاعا يف

ايكاف ٚايداٍ ٚايسا٤ »إٔ  (قدز) يف إٜطاس٘ يًُؿّٗٛ ايًػٟٛ ملاد٠ ٖب ابٔ ؾازعٜر 

ٚاإلملاّ ، "1"«أصٌ صشٝح ٜدٍ ع٢ً َبًؼ ايػ٤ٞ ٚنٓ٘ ْٚٗاٜت٘، ايكدز َبًؼ نٌ غ٤ٞ

ٟ ْكع عًٝ٘ عٓد ابٔ َٓعٛز، يف ْؿط٘ اير مبٓت٢ٗ ايػ٤ٞ، إدزاى يهُ٘ ٚبعدٙ، ٖٚٛ ايػسح

ُٙ، »َاد٠ )قدز(  قدز نٌ غ٤ٞ َٚكدازٙ َكاٜطت٘، ٚقدز ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ َكدز٠، قدزا، ٚقٖدز

، غري إٔ يف ايتعسٜـ َكازب١ َٚسادؾ١ بني ؾعًٞ ايتكدٜس ٚايكٝاع، ٖٚٛ َا ٜطتدعٞ "2"«قاض٘

ايتٛظٝـ ٚاالضتعُاٍ يًُصطًشني، سٝح غ٦ٝا َٔ ايتٛقـ ٚايتأٌَ غاص١ سُٝٓا ًْر إىل 

ايػو يف ؼدٜد ايبعد ايدقٝل يبعد ايػ٤ٞ، ؾأْت تكدز ٜأتٞ ايتكدٜس َكرتْا مبٛاضع 

أٚ َٓطكٝا، بُٝٓا تكٝظ ايػ٤ٞ سُٝٓا تالشَ٘ ٚضٝط ايكٝاع  ذٖٓٝاايػ٤ٞ، سُٝٓا تكٝط٘ 

  ع٢ً مٛ ايٛسد٠ ٚاألضاع.

                                                 

ٖازٕٚ، داز  ، ؼكٝل ٚضبط عبد ايطالّ قُد5، ز6ؿطٔ أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا٤، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، عأبٛ ا  1

 .،61ص  ،. ايكاٖس9976٠ايؿهس 

 ،76ص ،9994، 4از صادز، بريٚت، يبٓإ، ط، د 5، ز1، ع5ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، ع  2
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ٚميهٔ إٔ ْكسأ ٖدا االختالف ٚايتبأٜ يف املديٍٛ، َٔ خالٍ َا دا٤ يف ايػسح 

ٚتتبع ايػ٤ٞ ، "1"«اف ٚايطني، َععِ باب٘ تتبع ايػ٤ٞايك»َاد٠ "قظ" ايًػٟٛ يًكٝاع، َٔ 

ٖٛ ١٦ٖٝ  ،عامل قددات٘، ٚاملعًِ ٖٓاملضبط غري إدزاى َٓتٗاٙ، ؾايتتبع تكؿٞ ٚؼكل، ٚ

صٛز٠ ايتٛاضع عًٝٗا ايؿٝصٜا٥ٕٝٛ، ٚقد ٜكع ؾٝٗا االختالف، إال أْٗا ؼكل ٜبعد١ٜ، 

ملاد٠  ابٔ َٓعٛز ٔ خالٍ تعسٜـَٚضٛح بأنجس ٖٚٛ َا ْطتػؿ٘ ايؿٝصٜك١ٝ يًػ٤ٞ املكاع، 

قطت ايػ٤ٞ بػريٙ ٚع٢ً غريٙ، أقٝظ قٝطا، ٚقٝاضا ؾاْكاع، إذا قدزت٘ ع٢ً » :بكٛي٘  )قٛع(

ٚاملجاٍ ٖٓا، مبع٢ٓ املعًِ أٚ املديٌ ايهُٞ، ؾهإ املٌٝ يألبعاد ، ٚايسطٌ يألٚشإ،  ،"2"«َجاي٘

 باملاد٠ املكاض١.ٖٚٞ أبعاد ػسٜد١ٜ، ال تدزى إىل 

يف سكٝكت٘ صٛز٠ ػسٜد١ٜ ٜتعسف عًٝٗا ايعكٌ يتُجٌ   Dimensionنإ ايبعد ٚإذا 

 ايرٟ اؾطِ املادٟ،ي٘ ديٝال ٚأدا٠ يتشدٜد نِ األغٝا٤، ؾإٕ قس١ٜٓ ايبعد ستُا ٖٞ 

داخٌ املٓع١َٛ ايه١ْٝٛ ٚايطبٝع١ٝ اييت ٜؤثس ؾٝٗا ٜٚتأثس  ،ٜطتدعٞ َعسؾ٘ ٦ٖٝت٘ ايؿٝصٜا١ٝ٥

ميهٓٓا َٔ تؿطري سسن١ٝ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ ٚؾُٗٗا،  ايرٟبٗا، ٖٚٛ ايطبٌٝ ايٛسٝد 

، ٚتبين أطسٙ ايتش١ًًٝٝ، هل١٦ٝ اؿسن١ ايعسب١ٝ الغو إٔ األخر بإدسا١ٝ٥ ايكٝاع ايهُٞ 

ظٌ  ايرٟ ٜٓٗض ع٢ً ًَُشني أضاضٝني، ٜطتٓد أٚالُٖا إىل ايبعد ايراتٞ ايٓؿطٞ،

عًٝ٘ املؤضط١  اتهأتيرٟ فاهلا ايطُعٞ، اٚقهَٛا بايطاق١ ايطُع١ٝ يألذٕ ايبػس١ٜ، 

ٞ، ٚؾكا يًُؤٖالت اؿط١ٝ ٚايطُع١ٝ، اييت تٛؾست ايٓصٛتايعسب١ٝ ايكدمي١ يصٝاغ١ َػسٚعٗا 

يد٣ عًُا٤ األصٛات ايكدَا٤، ٚاييت امصست يف ايتأٌَ اإلدزانٞ ألصٛات ايًػ١، 

ٞ ايعسبٞ بآيٝات قٝاض١ٝ، اتطُت ايٓصٛتَٚالسعتٗا َالسع١ ذات١ٝ، ٚصؿ١ٝ، قٝدت ايدزع 

ٞ، ٚؾكا ملٓع١َٛ ايكٝاع ايٓصٛتباالْطباع١ٝ ٚايرٚق١ٝ، اييت ضريت ايتٛد٘ املعسيف يًدزع 

 Pitch   ايٓصٛت، ٚدزد١ Loudness)نُا تدزن٘ األذٕ(  ايٓصٛتتكٝظ عًٛ »ايهُٞ ايراتٞ، إذ 

                                                 

ٖازٕٚ،  ، ؼكٝل ٚضبط عبد ايطالّ قُد5، ز4ع أبٛ اؿطٔ أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا٤، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، - 1

 .9ص  ،. ايكاٖس9976٠داز ايؿهس 

 ،986ص ،9994، 4از صادز، بريٚت، يبٓإ، ط، د 6، ز1، ع98ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، ع-  2
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٠ اييت ٜطتػسقٗا )ٖٚٞ ٖٓا نِ شَين )أٟ االختالف َٔ سٝح اؿد٠ ٚايػًغ(، ٚاملٓد

 ."1«"ذاتٞ(

َٔ تطٛزات ع٢ً ايصعٝد ايتكين  س٠ املد ايتهٓٛيٛدٞ اؿدٜح، َٚا زاؾك٘ٚيف غُ

، تصاٜد ايٛعٞ بطسٚز٠ ؽطٞ ايبعد ايراتٞ يف ايكٝاع  ١ٝSigniale ايٓصٛتاؿٛضيب يإلغاز٠ ٚ

نُٝات »، ايرٟ ٜع٢ٓ بكٝاع "ايكٝاع املٛضٛعٞ" ايهُٞ، إىل االستهاّ يكٛاْني

ٚايتهٜٛٔ ايتٛاؾكٞ Duration ، ٚاملد٠ Frequencyرتدد ، ٚاي Pressure، ٚايطػط Intensityايػد٠

Harmonic، ٞٚايتدايؿDisharmonic ،  ايسق١ُ باضتدداّ  "2«"١ٝ املسنب١ايٓصٛتيًُٛدات

إىل خصا٥ص ايٛاقع املادٟ ع٢ً »يف قٝاع ايهُٝات، قصد ايٛصٍٛ  ٚبساَر َعاؾ١ ايهالّ

هِ ايؿٝصٜكٞ املٛضٛعٞ َا ٖٞ عًٝ٘ يف ايٛدٛد، ٚبريو وصًٕٛ ع٢ً َا ٜط٢ُ باي

Physical objective quantity"»3 َا اضتعص٢ ع٢ً اإلدزاى ايراتٞ، ؾاؿٛاع ايؿاع١ً يف ٖٛٚ ،"

يٝطت َؤ١ًٖ بأصٌ اـًك١ إلدزاى نٌ َا ودخ َٔ أصٛات يف »ايكٝاع ايٓؿطٞ، 

 ٕأايطبٝع١، إذ إٕ مث١ تسددات ٚنُٝات َٔ ايػد٠ تكع دٕٚ فاٍ قدزتٗا ع٢ً اإلدزاى، نُا 

، ٚيعٌ قدٚد١ٜ اإلدزاى اؿطٞ اييت اصطبػت "4«"مث١ نُٝات أخس٣ ػاٚش ٖرٙ ايكدز٠

ٞ ايكدِٜ، ٚاؾتكازٙ آليٝات ايتطبٝل ايعٝين، ٖٞ اييت أٚقعت٘ يف ايٓصٛتبٗا َعامل ايدزع 

 ٜصٜدٚا ع٢ً َا ٚضع٘ اـًٌٝ ٚضٝبٜٛ٘، بٌ مل»عٓد احملدثني ايدٜٔ َصايل ايتهساز ٚايتبع١ٝ 

  ".5«"باز٠ ٖٞ ايعباز٠، ٚست٢ ايػُٛض ٖٛ ايػُٛضإْو يتذد ايع

 

، ًُْح َكازب١ صٛت١ٝ يف بني االػاٖني ٚقؿٓا عًٝٗااـالف اييت  يؿذ٠ٛٚتطٝٝكا 

آي١ٝ ايكٝاع املٛضٛعٞ، َٚا ٜكابًٗا َٔ قٝاع  قٝاع ايهُٝات، تعٝٓٓا ع٢ً زدّ ايجػس٠ بني

                                                 

 .916ضعد عبد ايعصٜص َصًٛح، يف ايٓكد ايًطاْٞ، ص - 1
 

 .916، صْؿط٘-1

 .915ْؿط٘، ص - 3

 .915ْؿط٘، ص - 4

 (.9981، عامل ايهتب، )916أمحد كتاز عُس، ايبشح ايًػٟٛ عٓد ايعسب، ص  – 9
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اييت اضتكس عًٝٗا ايكدَا٤، ْؿطٞ ذاتٞ، ٜتُجٌ يف َٓاقػ١ املعاٜري ٚاألسهاّ ايكٝاض١ٝ 

ايتجبت َٔ ايك١ُٝ ايع١ًُٝ اييت أؾسشتٗا  ١َٓاقػ١ ْعس١ٜ ؽدّ ايبعد ايراتٞ، َٚٔ مث

املالسع١ ايرات١ٝ، بإخطاعٗا ألٚيٝات ايكٝاع املٛضٛعٞ، ٚايتطبٝل املٝداْٞ، بتؿعٌٝ دٚز 

ت لاسٗا ٖٓاى، ٚملا ناْت اآلي١ قد ضبكت إىل َٝادٜٔ ايعًّٛ ايعسب١ٝ املاد١ٜ، ٚثب»، اآلي١

نإ األسس٣ بايدازع ايًػٟٛ، إذا أزاد االضتعا١ْ باآلي١، إٔ ٜبدأ ظاْب٘ املادٟ، ٚيف فاٍ 

، ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت ْتٛخاٖا َٔ عجٓا املكدّ، سٝح ْطع٢ إىل "1«"األصٛات ايًػ١ٜٛ بايتشدٜد

َٔ ثِ ْتٛم ١، تصنٝٗا َػسٚع١ٝ اؿٛضب١ ٚاملدرب، ٚٝايٛصٍٛ إىل ْتا٥ر تكسٜس١ٜ، ال ؽُٝٓ

١ املٓطٛم ايعسبٞ، ٝٓإىل ؾتح اجملاٍ ٚاضعا أَاّ دازضٞ ايًػ١ إىل َعاٚد٠ تأنٝد سكٝك١ ب

ٚاالبتعاد عٔ ساالت ايًبظ ٚاالضتجٓا٤ات اييت غايبا َا ْطتػٝح بٗا سُٝٓا ال تتٛاؾل ايب١ٝٓ 

ٗا األيطٕٓٝٛ تٗا اييت عُد إيٝاذاملكاب١ً ، إْٗا ١ٝ، َع املٓطٛم، أٚ َع ايكاعد٠ ايصسؾ١ٝايٓصٛت

ايكس١ٜٓ اييت تٓٗض عًٝٗا َؤندٜٔ ع٢ً أْٗا سني ْاطشٛا ايؿْٛتٝها بايؿْٛٛيٛدٝا، 

ٚض١ًٝ ؾِٗ ٚإؾٗاّ ٚؼكٝل »ايعاٖس٠ ايًػ١ٜٛ )ايًؿغ/املع٢ٓ(، ٚايًػ١ قبٌ إٔ تهٕٛ 

ؾٗٞ يؿغ ٚتًؿغ ْٚطل، ٚايتًؿغ ممازض١ سسن١ٝ، ٚدٜٓا١َٝ ػٌ َٔ  ،"2"«األغساض

 ازز، ظاٖس٠ مسع١ٝ، ٚسطا، ٜطتػعسٙ املتًكٞ يٝتشٍٛ إىل َع٢ٓ. دص٦ٜات ضان١ٓ بني املد

 

 

                                                 

ضًُإ سطٔ ايعاْٞ، ايتػهٌٝ ايٓصٛتٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، تسمج١ ٜاضس املالح، َسادع١ قُد قُٛد غايٞ، ايٓادٟ - 1

 .،91ص ،(9984، )9ه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، طاألدبٞ ايجكايف، املًُ

 .19، ص 1118ًػ١، عامل ايهتب اؿدٜح، ؾساع ايطًٝيت، ؾٕٓٛ اي – 2
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 تؾدٜز 

إٔ ايٛقا٥ع ايتذضٝد١ٜ يًُدرنات ايتًفظ١ٝ تتُظٗز يف ١٦ٖٝ سض١ٝ، تتغكهٌ   رٜب ٫

ايًغكٟٛ  َٚكٔ ،ك١،  ك ٕ      ايٓؾكٛت ٬َضبٗا يف ؽٛر٠ أدشا٤ َزتب١ َٔ املٓطٛم ايبغكزٟ، َاتتٗكا   

ٞ، ٫ ايٓؾكٛت أ١ٜ ضباٚي١ تدعٛ إىل تغفري ْضٝر ايًغ١ ٫ تعتؾِ باملٓطل ايذٟ ؼبهِ املضكت٣ٛ  

ٚعًكك٢ ٖككذا ا٭صككاظ    إٔ تهككٕٛ فككزبا َككٔ ايعبككح املٓٗذككٞ بايٝككات اي.ْككاَر ايًغككٟٛ      تعككدٚ إ٫ 

ٝات خاؽكك١ ُٖككا أٍٚ ايعًككّٛ   ايٓؾككٛتأطبككل وٗككٛر ايعًُككا٤ عًكك٢ إٔ ايًضككاْٝات عاَكك١، ٚعًككِ      »

 "   1«"اإلْضا١ْٝ تخ٫ٛ إىل  زتٚظ ايعًّٛ املٓقبط١

ٝام ا٭طزٚسككات ٚبا٫صككتٓات إىل ٖككذا ا٫صككتكطار ايٓظككزٟ، ًُْككو تفزٜعككا ْٛعٝككا يف صكك   

ٞ املتغككعب، بٛؽككف٘ سككك٬ ت صٝضككٝا لتًككو ايضككًط١   ايٓؾككٛت١ٝ، اْبجككل َككٔ  ُككز٠ املككد  ايٓؾككٛت

اإلدزا٥ٝكك١ يتشزٜككو املضككتٜٛات ايًغٜٛكك١، ٚتٛدٝكك٘ َضككارٖا عبككٛ ترٚر ايتجبكك  ايٝكككٝ  عككٛ    

، نٕٛ تيو ٬َٜط سكك٫ٛ َعز ٝك١، َكٔ عك ْٗا إٔ تزتفكع اضكتٜٛات ايطكز         "2إثار٠ ا٭ص١ً٦"

تردات، تت ٓب٢ ا٫ْؾٝاع ملٓطكل ايذٚقٝك١، بكد٤ا َكٔ َزسًك١ تغكهً٘ ا٭ٚيكٞ،  ٚؽك٫ٛ إىل           ٝ٘ إىل

َزسًككك١ إترانككك٘ ٚاصكككتٝعاب٘، ٚنًكككٗا َزاسكككٌ تضكككتدعٞ تهكككا٬َ َعز ٝكككا، ٜزتكككد إىل ايع٬قككك١         

سككا ايفككْٛتٝهٞ عًكك٢  ايؾكك١ُُٝٝ ايككب تككزبل بككي ايفْٛتٝككو ٚايفْٛٛيٛدٝككا، إ  ٜغككتغٌ امل٬    

َكٔ ْتكا٥ر عًكّٛ ايتغكزٜو ٚايفضكٝٛيٛدٝا، يف عًكِ ا٭ؽكٛات         »ايتذزٜب املخ.ٟ، سٝكح ٜفٝكد   

"، بُٝٓككا ٜتذكك٘ املٓشكك٢ 3"«ايٓؾككٛتايٓطكككٞ، ٚعًككِ ا٭ؽككٛات ايضككُعٞ، نُككا ٜفٝككد َككٔ  ٝشٜككا٤   

                                                 

، 1صعد عبد ايعشٜش َؾًٛ ، يف ايٓكد ايًضاْٞ، تراصات َٚجاقفات يف َضا٥ٌ اشب٬ف، عامل ايهتب، ايكاٖز٠، َؾز، ط -1

  227، ـ2004

خ، ايغعز١ٜ ايعزب١ٝ، تزو١ َبارى سٕٓٛ، ٚضبُد ايٛيٞ، ٚضبُد أٚراغ، تار تٛبكاٍ يًٓغز، ايدار واٍ ايدٜٔ بٔ ايغٝ-2

  244، ـ1996، 01ايبٝقا٤، املغزر، ط

ضبُٛت  ُٗٞ سذاسٟ، َدخٌ إىل عًِ ايًغ١، تار قبا٤ يًطباع١ ٚايٓغز ٚايتٛسٜع ، ايكاٖز٠، َؾز، )ت ط(، )ت ت(،   3-

  35ـ
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، َضككككا٤ي١ ت٫يٝكككك١ يف إطككككار عًككككِ ا٭ؽككككٛات ايككككٛ ٝفٞ أٚ       ايٓؾككككٛت ايككككٛ ٝفٞ عبككككٛ َضككككا٤ي١    

 ايفْٛٛيٛدٝا 

    ٝ ٓكك١ عكًٝككات  ككذ٠، صككاُٖ  يف بعككح رٚ     ٚيكك٦ٔ ناْكك  ايدراصككات ايًغٜٛكك١ ايكدلكك١، رٖ

ايت َككٌ ٚايتكؾككٞ يف طبتًككو املضككتٜٛات ايًغٜٛكك١،  كك ٕ اإل ككزاسات ايككب اصككتكز عًٝٗككا ايككدرظ       

َككٔ ايكككدرات ايذٖٓٝكك١ ايككب صككرٓيت ترٚر  متتكا  ايًغكٟٛ ايكككدِٜ  ًكك  سبٝضكك١ ا٭خككذ ايٓظككزٟ  

 ايٛصكا٥ٌ ايتكٓٝكك١  ٞ ايككدِٜ َتؾكدعا، ٫ تككارٙ إىل   ايٓؾكٛت ايبشكح ايًضكاْٞ، ٚاكذا بكدأ ايبٓكا٤      

ايكككب َكككٔ عككك ْٗا إٔ تعكككي ايباسكككح عًككك٢ ايتجبككك  َكككٔ اسبككككا٥ل املاتٜككك١ يًؾكككٛت ايًغكككٟٛ،  كككا  

ناْك   » ك  ا  اصتدع٢ ا٫ْف٬ت َٔ أصز ايز١ٜ٩ ايقكباب١ٝ ايكب خُٝك  عًك٢ ايفقكا٤ ايككدِٜ،       

أؽٛات ايه٬ّ تتك يو َكٔ  كٛاٖز تٓتُكٞ إىل عكامل ايطبٝعك١ ٚاملكات٠، ٚدكب إٔ تعتُكد يف تراصك١           

، ٚعًككِ ايتغككزٜو، ٚعًككِ ٚ ككا٥و    ايٓؾككٛتٖككذا ازباْككب َٓٗككا عًكك٢ ايعًككّٛ ايككب تعككا   ٝشٜككا٤      

يتخطٞ عتب١ ايتخُي ايظ  امل٪صط ع٢ً َكاربات ْفض١ٝ بد٫ َكٔ املعازبكات    "1«"ا٭عقا٤

 ايتذضٝد١ٜ 

ٞ ايعزبككٞ، َككٔ أْكك٘ يف  ايٓؾككٛتٚيككٝط أتٍ عًكك٢ ٖككذا ايتؾككدع ايككذٟ َككٓط سفزٜكك١ ايبٓككا٤    

١ٝ اسبدٜجكك١ تفٝككد َككٔ ا٭دٗككش٠، ٚؽككٛر ا٭عككع١ يف   ايٓؾككٛتأت  ٝكك٘ ايدراصككات بككد » ايٛقكك  ايككذٟ

ذبدٜد املخارز ٚبٝإ ايؾفات، رأٜٓا اخت٬ ا  اٖزا يف عدت َكٔ اسبكزٚف، بكي َكا قايك٘ عًُكا٤       

 ٕ "، ايكذٜٔ اختًفكٛا يف َٓكاٖذِٗ ٚطكزا٥كِٗ ايبشجٝك١ ايكب       2"«ايعزب١ٝ، َٚا ٚؽٌ إيٝ٘ احملكدثٛ

يف ايطز ، أٚ اإلتٝإ اشؾ٬ت ازبٗٛت ايغزب١ٝ، ٚايضكري بٗكا عبكٛ     تٛسع  بي اعتُات ايتكًٝد

ٞ ايعزبٞ؛ خباؽ١؛ ٚأْك٘ َكاساٍ   ايٓؾٛتترٚر ايتكُؿ ٚاإلصكاط املطًل، ع٢ً َعطٝات ايدرظ 

َِٗ َغكه٬ت ا٭ؽكٛات   ٜٓطٟٛ ع٢ً َضا٥ٌ ٚققاٜا تٓغد ايفؾٌ  ٝٗا، ٚ كو أيغاسٖكا، تتككدٓ   

                                                 

ؽٛتٝات ايًغ١ َٔ اإلْتاز إىل اإلتراى، عامل ايهتب، ايكاٖز٠، َؾز، تراص١ ايضُع ٚايه٬ّ،  صعد عبد ايعشٜش َؾًٛ ، -1

  09ـ ،2000، 01ط

  15سضاّ صعٝد ايٓعُٝٞ، أؽٛات ايعزب١ٝ بي ايتشٍٛ ٚايجبات، ـ  - 2
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عًكك٢ عبككٛ اسبزنكك١ ٚااُككش، ايككب عذككشت املٓككاٖر     ازبٛ ٝكك١ ٚايظككٛاٖز ايككب ت٪تٜٗككا يف ايهًككِ،  

ايٛؽكف١ٝ ٚاملكاربكات ايفهزٜك١، عكٔ سًكٗا، ٭ْٗكا َضكا٥ٌ أخكذت َكٔ عًكِ املكات٠ قزٜٓك١ اكا، باتكك               

 ترتؽد بز١ٖٓ املخ. ٚايتذزٜب يٝط إ٫   

ٚاكككذا، ٚرتت ايت.ٜككككزات ايٛؽكككف١ٝ املكدَكككك١ يطبٝعكككك١ اسبزنككك١ ٚتبككككد٫تٗا يف ايبٓٝكككك١     

ؾككا٤ املفككاِٖٝ املتعًككك١ بٗككا، ٫صككُٝا يف ا ككاٍ ايؾككزيف، إ  أبككك  عًكك٢          ايًغٜٛكك١ قًككك١، ٫صتع 

بعككا ايجغككزات املفتٛسكك١ ايككب قفككش بعككا ايبككاسجي  ككٛم سٛادشٖككا، ٜٚبككدٚ  يككو دًٝككا عًكك٢    

اسبزنات يف ايًغ١ ايعزب١ٝ، دعًٗا تزصِ، إٕ أثبت ،  كٛم اسبكزف    »  ُٖاٍ ايؾعٝد اشبطٞ، 

 –يغكككك ٕ بؾككككف١ طبٝعٝكككك١ يف ايًغككككات اآدٜكككك١  أٚ ذبتكككك٘، عككككٛ  إٔ تهككككٕٛ بعككككدٙ، نُككككا ٖككككٛ ا  

ٛ        1"«ا٭ٚرٚب١ٝ  "، ٖٚٛ َكا أت٣ إىل تغٝٝكب يعٓؾكز أصاصكٞ يف ايعًُٝك١ ايتؾكٜٛت١ٝ ٚايٓطكٝك١، ٖٚك

إٔ ايغكككزل ايكككذٟ أسدثتككك٘ وًككك١ ا٫صكككتفٗاَات احملٝطككك١ بككك٘ بكككات عا٥ككككا َفؾكككًٝا، أفكككش٢          

عًُٝك١ ٚتقٝكك١،    ٜضتذدٟ ا٫قتشاّ ٚايفِٗ ايؾشٝو، ٚئ ٜت ت٢  يو، إ٫ َٔ خك٬ٍ قكزا٤ات  

َجبت١ يًع١ًُٝ ايتؾٜٛت١ٝ  اٖزٖا ٚباطٓٗا، خباؽ١ يف  ٌ تٛا ز اي.اَر ايزقُٝك١ ايكب َكٔ    

 ع ْٗا إٔ تٝضز ٚتذيٌ طزا٥ل ايبشح  ٝٗا 

 

 ايٓؾٛت

 ايٓؾكٛت ١ٝ اسبدٜجك١، إىل إٔ  ايٓؾكٛت أ ق  ايتكارٜز ايع١ًُٝ ايب أباْ  عٓٗا ايدراصكات  

"، ٚاملككدرى ايضككُعٞ 2"«ا٭َككٛاز تٚرٜكك١ أٚ  ككري تٚرٜكك١ افككطزار متككٛدٞ يًككٗٛا٤، قككد تهككٕٛ ٖككذٙ  »

ايككذٟ تكككز٩ٙ ا٭ ٕ ايبغككز١ٜ، ٖككٛ تزوكك١ يتًككو ا٫فككطزابات ايككب تًشككل بايٛصككل ااككٛا٥ٞ          

                                                 

يعزب١ٝ، ايطٝب ايبهٛؼ، ايتؾزٜو ايعزبٞ، َٔ خ٬ٍ عًِ ا٭ؽٛات اسبدٜح، تكدِٜ ؽاحل ايكزَاتٟ، املطبع١ ا - 1

  36، )ت ت(، ـ 03تْٛط، ط

2 -  J.M.C thomas , L.Bouquiaux , F cloarec- Heiss , initiation à la phonétique ; ed puf , p 

10  
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"، ٖٚٛ اإلقزار  ات٘ ايذٟ اْتٗك٢ إيٝك٘ أبكٛ اسبضكٔ ابكٔ صكٝٓا َكٔ        1"«ّ/خ 340بضزع١ تؾٌ إىل »

"، ٚن٬ُٖكككا ٚؽكككو يًشزنككك١ 2"«ايككككزع أٚ ايكًكككع»ٖكككٛ متكككٛز صكككبب٘  ايٓؾكككٛتقبكككٌ، عكككارسا إٔ 

املضكككبب١ سبكككدٚخ ا٫فكككطزار ااكككٛا٥ٞ، ٖٚكككٞ سزنككك١ متكككاظ أٚ اْفؾكككاٍ بعكككد متكككاظ، ٜؾكككٝب     

تكزٜككب دككزّ َككا، إىل دككزّ َكككاّٚ ملشا تكك٘    » ١إ ٕ، ٖككٛ ْتٝذكك ايٓؾككٛتيف ايطبٝعكك١،  ا٭دضككاّ 

"، ٚاخككت٬ف ايضككزع١ ٚقكك٠ٛ   3"«تكزٜبككا تتبعكك٘  اصكك١ عٓٝفكك١ يضككزع١ سزنكك١ ايتكزٜككب ٚقٛتٗككا      

ا ع ٖكككٞ عٛاَكككٌ ٚأبعكككات سزنٝككك١ تضكككِ ٚذبكككدت طبٝعككك١ ايتُكككٛز ايكككذٟ ٜعككك. عكككٔ املكككدرى   ايتكككد

 ٚ ٛٓدكككات 4"«ا٫ٖتكككشاس اسباؽكككٌ يككك٘ إٔ ٜهكككٕٛ َزنبكككا أٚ بضكككٝطا     »ايضكككُعٞ   كككايتُٛز  "،  ايتُ

 ايبضٝط١ أٚ املزنب١ ٖٞ ْتاز يطبٝع١ ازبضِ املٗتش يف سذُ٘، ٚثكً٘، ٚعهً٘ 

ايطبٝع١ حبضب تبدٍ ا٭دضاّ ٚا٭دكزاّ   َٚٔ ٖٓا، تبدي  اسبٝجٝات املات١ٜ يًؾٛت يف

 ٝٗا،  هإ إٔ تٓٛع  إىل أؽٛات آي١ٝ ٚأخز٣ سٝٛا١ْٝ، ْاٖٝكو عكٔ أؽكٛات ايطبٝعك١، ٚؽكٛت      

اإلْضككإ ايككذٟ اْغككطز بككدٚرٙ إىل ْككٛعيط تؾككٜٛ  ْٚطككل،  كك  ا نككإ ايٓككٛع ا٭ٍٚ عككزط٘ ٖككٛ        

ايٓكٛع ايجكاْٞ   تؾاتّ دضكُي عًك٢ ا٭قكٌ، َكٔ ازبٗكاس ايعقكٟٛ بغكهٌ عفكٟٛ أٚ َكؾكٛت،  ك ٕ           

عزط٘ تٛا ز عٓؾزٟ ايتؾاتّ ٚااٛا٤ بغكهٌ َٓطككٞ أٚ بغكهٌ إراتٟ، ٜزوك٘ ٚؼبكدتٙ ايعككٌ       

ٛ       5ايبغزٟ" تكضكِٝ اعتكد    "، َٔ أدٌ إسداخ أؽكٛات تٓتُكٞ إىل َٓظَٛك١ عز ٝك١ ٖكٞ ايًغك١، ٖٚك

أطًككٛا عًكك٢ أؽكٛات اإلْضككإ، أؽككٛاتا    »، سٝككح ايٓؾككٛتبك٘ أخككٛإ ايؾكفا يف تؾككٓٝفِٗ ٭ْكٛاع    

                                                 

1 - Bertil Malberg- La phonétique, série que sais-je ? presse universitaire de France , 

1993 ; p07 

ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ر١ٜ٩ عق١ٜٛ ْٚطك١ٝ ٚ ٝشٜا١ٝ٥، تار ٚا٥ٌ يًٓغز ٚايتٛسٜع، عُإ، ا٭رتٕ، وري عزٜو إصتٝت١ٝ، ا٭ٜٚٓظز، 

  77، ـ2003، 01ط

أصبار سدٚخ اسبزٚف، ذبكٝل ضبُد سضٔ ايطٝإ ٚؼب٢ٝ َري ، رصاي١ ابٔ صٝٓا-أبٛ عًٞ اسبضٔ بٔ عبد اهلل  - 2

  1 ط،9ايعزب١ٝ بدَغل، ـعًِ، تكدِٜ َٚزادع١  ايدنتٛر عانز ايفشاّ، َطبٛعات صبُع ايًغ١ 

  8ْفض٘، ـ  - 3

4- J.M.C thomas , L.Bouquiaux , F cloarec- Heiss , initiation à la phonétique ; ed puf , p 

10  

  08(، ـ1974صاَٞ عبد اسبُٝد، تزب١ٝ ايٓؾٛت ٚ ٔ اإليكا٤، َطبع١ ا٭تٜب ايبغدات١ٜ، )  -5
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ٚ        َٓطكٝك١،  َكا ْعك. عٓكك٘    ٚقضكُٖٛا إىل تايك١ ٚ كري تايك١، ٚرأٚا إٔ ا٭ؽككٛات ايدايك١ ٖكٞ ايهك٬ّ، أ

 "، ٖٚٞ ا٭ؽٛات ايب ُعز   اؾطًو اسبزف عٓد َٔ صبكِٖٛ 1"«با٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ

 

 ايًغٟٛ ايٓؾٛت

٦ٖٝكك١ يًؾككٛت  »ايًغككٟٛ، أٚ اسبككزف، نُككا اؽككطًو ايكككدَا٤ عًكك٢ تضككُٝت٘   ايٓؾككٛتإٕ 

"، ٜ٪تٜكك٘ 2"«عككٔ ؽككٛت آخككز َجًكك٘، يف اسبككٓد٠ ٚايجكككٌ متٝككشا يف املضككُٛع     عارفكك١ يكك٘، ٜتُٝككش بٗككا  

ازبٗاس ايٓطكٞ ايبغزٟ، ع. أعقا٥٘ املُتد٠ َٔ ايز١٥، ٚؽ٫ٛ إىل ايغكفتي، ٚتٓٛعك٘ ٖكٛ َكٔ     

ردك٘ َٚضكايه٘ ازبٛ ٝك١ ايكب تقكفٞ عًٝك٘       اتٓٛع ا٭عقا٤ احملدث١ ي٘، َٚٔ تٓٛع َدارد٘ ٚطب

 ٔ سزف آخز يف املٓظ١َٛ  اتٗا ؽفات وع١ٝ ٚأنٛصتٝه١ٝ، متٝشٙ ع

 ككري إٔ ا ككاٍ ايضككُعٞ يككٮ ٕ ايبغككز١ٜ ضبككدٚت، يككٝط يكك٘ إٔ ٜككدرى نككٌ ا٫خت٬ ككات    

 Leُظٗزات َات١ٜ يف َا ٜضك٢ُ بايطكابع   اسباؽ١ً بي ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ،  ٗٞ دبُع نٌ ايٓت

timbre   ْاٖٝككو عككٔ ايتكك ثريات ايبٝٓٝكك١ ايككب تقككفٞ عًكك٢    ، ايككذٟ ٜضككِ نككٌ ؽككٛت عًكك٢ سككد٠

خؾٛؽ١ٝ َع١ٓٝ تتهغو َٔ خ٬ٍ عكدت٘ ٚاٖتكشاسٙ ٚنُٝتك٘، ٖٚكٞ اخت٬ كات دبعكٌ        ٛتايٓؾ

 َزنبا  َٓ٘ ؽٛتا بضٝطا أٚ

إ٫ أْ٘ مل ٜهٔ َٔ ايٝضري ايٛقٛف ع٢ً اشبؾا٥ؿ ايفٝشٜا١ٝ٥ املُٝش٠ يًؾٛت ٚؽكٛرٙ   

 ١ٝ إىلايٓؾككٛتاملٛدٝكك١، إ٫إ إ ا اَتجًٓككا يضككًط١ املٓطككل ايعًُككٞ، ايكككا٥ِ عًكك٢ إخقككاع ايظككاٖز٠      

َٓككاٖر ايبشككح املخككك.ٟ ايتؾككٜٛزٟ، ايككذٟ أثبككك  دككدٚاٙ يف تكككدِٜ تزوكككات َز٥ٝكك١ يؾكككٛر٠        

ايتشًٌٝ ا٭نٛصتٝهٞ يٮؽٛات ايًغ١ٜٛ عبا َٓشك٢ ساسكِ     »يف ايٛصل اسباٌَ ي٘،  ايٓؾٛت

 ٝ٘ ايعًّٛ املختًف١ يف ص١َ٬ ْتا٥ذك٘،  ٗكذا ايكُٓل َكٔ ايتشًٝكٌ ٫ ٜ صكزٙ ااك٣ٛ ٫ٚ ٜكٝكدٙ         

                                                 

 111، ـ1991، 1ٟٛ عٓد إخٛإ ايؾفا، َطبع١ ا٭َا١ْ ْؾز، ط أبٛ ايضعٛت أ د ايفخزاْٞ، ايبشح ايًغ -1

  10ابٔ صٝٓا، رصاي١ أصبار سدٚخ اسبزٚف، ـ  -2
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اإلْضككاْٞ ؼبككدخ بطبٝعتكك٘    ايٓؾككٛت»تكك  ْتككا٥ر ايبشككح ا٭نٛصككتٝهٞ إٔ   سٝككح أثب"، 1"«املٝككٌ

سكي ايٓطكل    Apériodiqueَ، ٚمتٛدا  كري تٚرٟ   ايٓؾا٥ سي ايٓطل ب  Périodiqueمتٛدا تٚرٜا 

"، ٚقد أ ق٢ إىل ؽكٝا ١ ٬ََكو ٖكذا اإلقكزار اصتغكزاف آ كام ايتشًٝكٌ ايطٝفكٞ،         2"«ايٓؾاَ ب

يًؾككٛر٠ ايطٝفٝكك١، ٚ ككا َغككايٝل اا٦ٝكك١ ايرتنٝبٝكك١   ايككذٟ ٜعككي ايباسككح عًكك٢ قككزا٠٤ َت ْٝكك١ 

 ايًغٟٛ  ايٓؾٛت١ٝ سبظ١ ايٓطل بايٓؾٛتيًُٛد١ 

 

 اسبزن١

اسبزنككك١ َؾكككطًو َككك٪تاٙ ايتٓككككٌ املكككاتٟ َكككٔ إسداثٝككك١  قكككا١ٝ٥ إىل أخكككز٣، ٚعهضككك٘    

ايضهٕٛ ايذٟ ٖٛ ايجبات، أَا ا٫ؽط٬  ا٫صتعُايٞ ملفّٗٛ اسبزن١ يف ايدرظ ايًغكٟٛ،  ككد   

 ك  ا  تشك  عكفب     »ايزٚاٜك١ ْكك٬ عكٔ قكٍٛ أبكٞ ا٭صكٛت ايكد٩يٞ طباطبكا تًُٝكذٙط          اصُتُد َكٔ  

بككاسبزف  ككاْكل ْكطكك١  ٛقكك٘ ٚإ ا فككُُتٗا  ادعككٌ ايٓكطكك١ بككي ٜدٜكك٘، ٚإ ا نضككزت عككفب         

 "،3"« ادعٌ ايٓكطك١ يف أصكفً٘،  ك ٕ اتبعك   اى بغك٤ٞ َكٔ عٓك١  قكع ضبكٌ ايٓكطك١ ْكطكتي           

ٛ ٝفك٘ يفظك١ ايٓكطك١ إيكا ٜعك  َكا وكاٙ ٫سككٛٙ         ٜٚتقو َٔ ٖذا، إٔ  ا١ٜ أبٞ ا٭صٛت َٔ ت

 اسبزن١ ايداي١ ع٢ً تبدٍ عهٌ ايغفتي بي  تو اُا ٚفِ ٚتقٝٝل 

إٔ املؾككطًو اْعطككو إىل َفككاِٖٝ َتغككعب١، يعككٌ أُٖٗككا َككا ادبكك٘ ؽككٛر ايد٫يكك١        ككري 

ايكب تكزْٗككا بايضكٛانٔ َككٔ اسبكزٚف، سٝككح أيفٝٓككا ابكٔ دكك  ؼبكدت ايع٬قكك١ ايكب تككزبل بككي       

تكًكل اسبكزف    اسبزن١»ع٢ً أصاظ َٔ ايتذا ر املضتفش، ٜكٍٛ يف  يوط  ايٓؾاَ ٚ ا٥ ايٓؾ

                                                 

عبد املٗدٟ ناٜد أبٛ اعكري، ذبًٌٝ أنٛصتٝهٞ يٛدٛٙ ا٫خت٬ف ايٓؾٛتٞ بي ٚرؼ ٚقايٕٛ يف قزا٠٤ ْا ع، عامل  -1

  98، ـ 2006ايهتب اسبدٜح، ا٭رتٕ، 

2- Bertil Malberg- La phonétique, serie que sais-je ? presse universitaire de France , 

1993 ; p07  

، تو، ضبُد سضٔ ضبُد سضٔ إواعٌٝ، َل، تار ايهتب ايع١ًُٝ 12أبٛ عُز ايداْٞ احملهِ يف ْكل املؾاسو، ـ، -3

أؽٛات املد ايعزب١ٝ، َٓغٛرات ٚسار٠ ّ ٜٚٓظز  ايب  افٌ املطًيب، يف ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، تراص١ يف 102004بريٚت يبٓإ، ط،

  15، ـ1984ايجكا ١ ٚاإلع٬ّ، وٗٛر١ٜ ايعزام، 
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     ٞ ٘  عٔ َٛفع٘ َٚضتكزٙ، ٚدبتذبك٘ إىل دٗك١ اسبكزف ايكب ٖك "، اعٓك٢ أْٗكا عك٤ٞ َكٔ     1"«بعقك

اسبككككزٚف »ايتؾككككٜٛ  ؼبككككزى صككككٛانٔ ايهًككككِ  نُككككا اصككككتعٌُ اشبًٝككككٌ َككككٔ قبًكككك٘ عبككككار٠         

ازبٗككاس ايٓطكككٞ، ٚقككد أؽككار يف ٚؽككف٘ إىل سككد    ت٫يكك١ عًكك٢ َٛقعٝكك١ سككدٚثٗا يف    "2"«ااٛا٥ٝكك١

 نبري، بعشاا إىل سٝش ٖٛا٥ٞ ٫ ٜتعًل ب٘ ع٤ٞ َٔ ا٭عقا٤ ايب تًٞ اسبٓذز٠ 

اصكككتعًُ   »ٚمل ٜكككزظ َؾكككطًو اسبزنككك١ عًككك٢ ثبكككات يكككد٣ ايٓشكككا٠ ايككككدا٢َ، سٝكككح   

طا٥ف١ َٔ ايعًُا٤ ايعزر نبغز بٔ ٜكْٛط ايكٓكا٥ٞ، ٚابكٔ ايٓكدِٜ، ٚايفخكز ايكزاسٟ، َؾكطًو        

ٚيعكٌ يفكا )املؾكٛت( نكإ أنجكز       "،3"«ملؾٛتات يًد٫ي١ ع٢ً أؽكٛات املكد ٚاسبزنكات وعٝكا    ا

 ايتؾكٜٛ  ٖكٛ عًُٝك١     »املؾطًشات تْٛا َٔ ايٛ ٝف١ ايب ٜ٪تٜٗكا ٖكذا ايٓكٛع َكٔ ا٭ؽكٛات،      

صككككببا َباعككككزا  ايٓؾككككا٥ "، سٝككككح ٜقككككش٢ 4"«ذبزٜككككو يًضككككٛانٔ اعتُككككاتا عًكككك٢ ايؾككككٛا٥  

، ٚإسكداخ  vocalisationٖٗٓكا، ػبكب إٔ ْفكزم بكي ايتؾكٜٛ         ٚايٓؾكٛت يًتؾٜٛ ، أٜا نإ ْكٛع  

بفعكككٌ ؽككفت٘ ٚطزٜكككك١   ايٓؾككاَ  ٖٚككٞ خاؽككك١ٝ أنٛصككتٝه١ٝ ٜهتضكككبٗا    sonorisationازبككزظ  

 سدٚث٘، َٔ تٕٚ تٛ ٝو يًؾا٥  

ٚيف ذبدٜككد اؽككط٬سٞ َغككاٜز، أيفٝٓككا َؾككطًو اسبزنكك١ ٜتخككذ أبعككاتا عًُٝكك١ أنجككز   

عقككٟٛ أٚ املخزدككٞ يًشزنكك١، ٚبككي ايٛ ٝفكك١ نْٛكك٘ وككع بككي ايتٛؽككٝو ايتقكك١ َٚٛفككٛع١ٝ 

ٚفكع ٜتٓاصكب   »ا٠، ٖٚٛ َا تهغف  ٬َضب٘ َٔ خ٬ٍ اإلقزار اٯتٞط اسبزن١ ؾٜٛت١ٝ امل٪ٓتايٓت

"  َككٔ ٖٓككا، ٜتعُككل  5"«َككع املؾككٛت ايتككايٞ يكك٘، أٟ أْكك٘ ٜتٓاصككب َككع ايفتشكك١ ٚايهضككز٠ ٚايقكك١ُ    

ؾككككٜٛت١ٝ َضككككتك١ً  أٚ املؾككككٛت يككككل أٚ ٦ٖٝكككك١ ت   ايٓؾككككا٥ اسبككككط ايعًُككككٞ بكككك ٕ اسبزنكككك١ أٚ   

                                                 

، 01، ز1993تراص١ ٚذبكٝل ت  سضٔ ٖٓداٟٚ، تار ايكًِ، تَغل،  أبٛ ايفتو عجُإ بٔ د ، صز ؽٓاع١ اإلعزار، -1

   27-26ـ

  64، ـ1967ايعاْٞ، بغدات، ط، َعذِ ايعي، ذبكٝل عبد اهلل ترٜٚػ، َل،اشبًٌٝ بٔ أ د ايفزاٖٝدٟ،  - 2

  17 ايب  افٌ املطًيب، يف ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ـ  3-

4- Jean dubois –Mathée Giacomo et autres, Dictionnaire de linguistique ed larousse ; 

p508 

ار٠ ايجكا ١ ٚاإلع٬ّ، سضاّ صعٝد ايٓعُٝٞ، ايدراصات ايًٗذ١ٝ ٚايٓؾٛت١ٝ عٓد ابٔ د ، تار ايزعٝد يًٓغز، َٓغٛرات ٚس5-

  325، ـ1980ازبُٗٛر١ٜ ايعزا ١ٝ،  



 العربية  لّصواائتا                                                                                                                                            الفصل األول 

 

 

30 

ٚايضكككانٔ، بٛؽكككفٗا َبكككدأ ؽكككزؼبا    ايٓؾكككاَ خبؾا٥ؾكككٗا ايفٝشٜٛيٛدٝككك١ ٚايفٝشٜا٥ٝككك١ عكككٔ   

ٚإ ٗكككارٙ، قبكككٌ إٔ تضكككِٗ يف   ايٓؾكككٛتيًعًُٝككك١ ايتؾكككٜٛت١ٝ، ٚطاقككك١ ضبزنككك١ تكككد ع إىل إبكككزاس   

 تغهًٝ٘ اعتُاتا ع٢ً أعقا٤ أَا١َٝ أخز٣ بد٤ا بايًضإ ٚٚؽ٫ٛ إىل ايغفتي 

 

 اسبزنات ايعزب١ٝ

ًككل وٗككٛر ايعًُككا٤، قككدَا٤ َككِٓٗ ٚضبككدثي عًكك٢ إٔ اسبزنككات ايعزبٝكك١ صكك   يكككد أط

سزنكككات، تٓغكككطز حبضكككب نُٝاتٗكككا َٚكككدتٗا ايشَٓٝككك١ إىل ٚسكككدات ؽكككا٥ت١ قؾكككري٠ ٚأخكككز٣      

ط١ًٜٛ، َٚكٔ ايٛافكو إٔ ايتُٝٝكش بكي اسبزنكات ايكؾكار دكا٤ حبهكِ ايتبكأٜ املخزدكٞ ايكذٟ            

ٚ    ايٓؾكا٥  أ ق٢ إيٝ٘ ْطل  ٚفكع ايًضكإ ٚايغكفتي، ٚقكد اصكتكز      ، َكٔ خك٬ٍ ايتغكهٌ ايفُكٟٛ 

َككٔ عككشٓت٘   ايٓؾككاَ ايعًُككا٤ عًكك٢ ٖككذا ايتؾككٓٝو، ٚ كككا ٯيٝكك١ إدزا٥ٝكك١ متجًكك  يف دبزٜككد        

١، ٚ يككو بٓطككل اسبزنككات اعككشٍ عككٔ ايؾككُ ،  ككا أ قكك٢ إىل ايتشدٜككد ازبككٖٛزٟ   ايٓؾككا٥ت

ُ       »ط ايككذٟ أعككار إيٝكك٘ ابككٔ دكك        ١ أَككا َكككا يف أٜككدٟ ايٓككاظ يف  ككاٖز ا٭َككز  ككج٬خ، ٖٚككٞ ايقككك

"، ٚاإلعكار٠ إىل  كاٖز ايغك٤ٞ، ٖكٛ إقكزار عًك٢ ٚدكٛت بكاطٔ  كري َعًكٔ، يف           1"«ٚايهضكز٠ ٚايفتشك١  

نكككايب بكككي سزنكككات  زعٝككك١ » إعكككار٠ َٓككك٘ إىل اسبزنكككات ايبٝٓٝككك١ ا٭خكككز٣، ٚايكككب واٖكككا   

"، 2"«اسبكٝككك١ صكك  سزنككات ايفتشكك١ ٚايهضككز٠ ٚايككب بككي ايقكك١ُ ٚايهضككز٠ ٚضبؾككٛاا عًكك٢ 

١ٝ، سٝح ٜت ثز اسبزف اكا  ايٓؾٛتع٬قات ازبٛار بي املكاطع  ٖٚٞ ؽٛا٥  ْدرنٗا َٔ خ٬ٍ

 ايب بي ايفتش١ ٚايهضكز٠ ٖكٞ ايفتشك١ قبكٌ      » Inclinationٜضبك٘ أٚ َا ًٜٝ٘،  ذا٤ت اإلَاي١ 

"، نُكا  3"«ا٭يو املُاي١، عبٛ  تش١ عكي عكامل، ٚناتكب،  ٗكذٙ سزنك١ بكي ايفتشك١ ٚايهضكز٠        

 ْطل بؾا٥  ايفتو ايطٌٜٛ سٝح ٜٓشٛ إىل ايقِ   ٖٚٞ ساي١ Velaiarsationدا٤ ايتفخِٝ، 

                                                 

، 3أبٛ ايفتو عجُإ ابٔ د ، اشبؾا٥ؿ، تو ط ضبُد عًٞ ايٓذار، تار ايهتب املؾز١ٜ، ايكاٖز٠، َؾز، )ت ت(، ز - 1

  120ـ

  120ْفض٘، ـ -  2

  120ْفض٘، ـ -  3
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ٚع٢ً ايز ِ َٔ ا٫ٖتُاّ ايذٟ أ٫ٚٙ ابٔ د  يًشزنات ايفزع١ٝ، ٚت نٝكدٙ عًك٢ إٔ               

املؾٛتات املٛ ف١ ْطكا تفٛم ايؾٛا٥  املتٛا ل عًٝٗا   ٕ َضك ي١ ايتفزٜكع ٚايت ؽكٌٝ دعًك      

      ٚ  يف ايؾكٛا٥   »بكات اإلوكاع قا٥ُكا عًك٢ إٔ     َكٔ ايؾكٛا٥  ايبٝٓٝك١ يٛاسكل أٚ أؽكٛاتا ثاْٜٛك١، 

ٞ  ايعزبٝك١  ايًغك١   / ََ / ا٭يكو  أٚ ايطًٜٛك١  ٚايفتشك١  ،/ ٔ/ٔ ٚايهضكز٠  ،/ ُ / ٚايقك١ُ  ، /َ / ايفتشك١  : ٖك

 ٔٔ / ايطًٜٛك١  ٚايهضكز٠  بقك١ُ،  َضبٛق١ ٚاٚ ٖٚٞ / ُُ / ايط١ًٜٛ ٚايق١ُ بفتش١، َضبٛق١ أيو ٖٚٞ

/ ٞ ٜعككات ايتؾكٜٛت١ٝ ا٭خككز٣ ضبككٌ تعًٝككٌ ٚؽككفٞ  "، ٚبكٝكك  ايتفز1"«بهضككز٠ َضككبٛق١ ٜككا٤ ٖٚك

ٜ٪طزٙ املضت٣ٛ اإل زاتٟ، نُا مل ػبد ي٘ احملدثٕٛ تع٬ًٝ عا ٝا، َهكتفي بتفضكري ايظكاٖز٠    

ٞ، ٖٚكٛ تعًٝكٌ ٜضكتدعٞ    ايٓؾكٛت ٜؾكٓع٘ ايٓضكل    variation alphnoniqueعًك٢ أْٗكا تغكري أيفكْٛٞ     

 املزادع١ ٚاملضا٤ي١ يًُتٕٛ ايًغ١ٜٛ 

ايعزبكٞ، ٫ تتٛقكو عٓكد     ايٓؾكا٥  ساط  بايفِٗ اسبكٝككٞ يطبٝعك١   إٕ امل٬بضات ايب أ 

 ايٓؾككا٥ ُٗككٝػ ايككذٟ طككاٍ ايؾككٛا٥  ايفزعٝكك١ بككٌ لتككد إىل سككد املضككاظ حبكٝككك١     سككدٚت ايٓت

بعكا سكزف،  ايفتشك١ بعكا ا٭يكو، ٚايهضكز٠ بعكا ايٝكا٤، ٚايقك١ُ           »ايعزبٞ،  شُٝٓا ْكٍٛ 

١ٝ، ٖٚككٛ ا٫عتكككات ايٓؾككٛتٔ املٓظَٛكك١ "، ٜتبككاتر يٓككا إٔ اسبزنكك١ َٓطككٛم دش٥ككٞ َكك 2"«بعككد ايككٛاٚ

ايذٟ أت٣ بدٚرٙ إىل يغل يف ايتؾكٓٝو عٓكد ا٭ٚا٥كٌ  ٚيف ٖكذا ٜكذٖب أبكٛ ايفكتو ابكٔ دك  إىل          

،  ك  ا نكإ قكد أؽكار يف املُكاٜش٠ بكي       "3"«إٔ اسبزف أٚ ٢ ؽٛتا، ٚأق٣ٛ دزصكا َكٔ اسبزنك١   »

تؾٜٛ  ٜؾكٓع ايفكزم   ايطٌٜٛ ٚايكؾري سٝح إٔ سَٔ اي ايٓؾا٥ ايذٟ ٜهتضب٘  ايٓؾٛتن١ُٝ 

ٖٚٛ أَز تدرن٘ ا٭ ٕ ا زت٠،   ٕ تكدٜزٙ مل ٜهٔ ؽا٥با يف َض ي١ ازبكزظ ايكذٟ ٖكٛ  كاٖز٠     

، ٖٚكٞ عًُٝك١ ت٪تٜٗكا اسبذكزات ايزْٝٓٝك١      Résonance ٝشٜا١ٝ٥ ٜع. اا عٓد احملكدثي بكايزْي   

                                                 

  33، ـ 2000د ايٛط١ٝٓ، املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛت١ٜ ، َٓؾٛر ضبُد ايغاَدٟ، ايٓؾٛتٝات ايعزب١ٝ ،َهتب١ املًو  ٗ - 1

صز ؽٓاع١ اإلعزار، ذبكٝل، ضبُد سضٔ ضبُد سضٔ إواعٌٝ، ٚأ د رعدٟ عشات١ أبٛ ايفتو عجُإ ابٔ د ،   - 2
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 ١ٝles ايٓؾككٛتاملتٛادككد٠ يف ايتذٜٛككو اسبٓذككزٟ، ٚا٭ْفككٞ  ٚايفُككٟٛ، سٝككح تظٗككز يٓككا اسبككشّ  

formants   ٌازبزصكٞ َكٔ  كريٙ، ٚمتكدْا باملككدار اسبضكابٞ يك٘،         ايٓؾكٛت ، اا١٦ٝ اسبكٝكٝك١ يتُجك

َٚككٔ ٖٓككا ٜبككدأ ايتؾككٓٝو ٭ْككٛاع ددٜككد٠ َككٔ ايؾككٛا٥ ، عًكك٢ عبككٛ أعككباٙ ايؾككٛا٥ ، ٚأْؾككاف     

اسبزنات، ٖٚٞ قزا٤ات ٫ ٜتض٢ٓ يًُز٤ إترانٗا إ٫ َٔ خك٬ٍ ايككزا٠٤ ايطٝفٝك١ ايكب لكدْا      

 ٖٚٛ َا صٓعُد إيٝ٘ ٫سكا  spectrogrammeهرتٚ زاف بٗا ايضب

نُكككا إٔ اشبكككك٬ف ايككككذٟ عككككب بككككي ايًغكككٜٛي سككككٍٛ ققكككك١ٝ أصككككبك١ٝ اسبككككدٚخ أثٓككككا٤     

 ٞ ايكؾكككري )ؽكككاَ  ،ؽكككا٥ (، ٚايكككب ٜكككذٖب  ٝٗكككا صكككٝبٜٛ٘ إىل إٔايٓؾكككٛتايتؾكككٜٛ  بكككاملكطع 

٘ اسبزن١ ذبدخ بعد اسبكزف، ٚقكاٍ  كريٙط َعك٘، ٚ ٖكب  ريُٖكا إىل أْٗكا ذبكدخ ق        » "، قكد  1"«بًك

 ؾككٌ  ٝكك٘ ايتؾككٜٛز ا ٗككزٟ، ْٚككزدو إٔ ايًككبط اسباؽككٌ نككإ ْتٝذكك١ ستُٝكك١ يًتكككدٜز يف       

ايعق١ٜٛ، ٚاا١٦ٝ ا٭نٛصته١ٝ ي٘، املدرن١ واعكا،   ايٓؾٛتايٛؽو ٚاملشز بي عًُٝب تهٕٛ 

ٖٚٛ أَز ٫ ٜ خذ ع٢ً ايكداَٞ ٭صبار تعٛت إىل املزدعٝات ايب ايتشَٛا سدٚتٖا يف ايتشًٝكٌ  

 ٞ ٓؾٛتاي

 

 اسبزنات ايكؾري٠

 نزْا إٔ ايزأٟ ايذٟ اصتكز عًٝ٘ ايٓشكا٠ ٚعًُكا٤ ايًغك١ عك. وٝكع َزاسكٌ ايدراصك١         

صكت١ أؽكٛات َكٔ أؽكٌ ٚاسكد، يكٛ        »١ٝ ايعزبٝك١، ٖكٛ إٔ اسبزنكات ايكؾكري٠ أٚ ايؾكٛا٥       ايٓؾٛت

يكو  ب سكدُٖا يهكإ اٯخكز، ٚيكٛ قؾكزْاٙ بكاٯخز يهكإ ا٭ٍٚ، ٖٚكٞ ايفتشك١ ٚا٭          ايٓؾكٛت َطًٓا 

 ُٓ "، ٖٚكككٞ ا٭ؽكككٛات املؾكككٛت١ يًشكككزف ٚايضكككانٔ   كككري إٔ   2"«١ ٚايكككٛاٚٚايهضكككز٠، ٚايٝكككا٤، ٚايقككك

املٓطككٛم ايعزبككٞ ٫ ؽبًككٛ يف أبٓٝتكك٘ َككٔ اسبككزف اشبككايٞ َككٔ اسبزنكك١، سٝككح ٜٓكطككع ايككٓفط     

ٚااكككٛا٤، ٫ٚ تتشكككزى ايغكككفتإ ٫ٚ ايًضكككإ، إ٫ إٔ ايضكككاَع ٜضتغكككعز دزصكككا قؾكككريا يًشكككزف     
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"، باسبزنككات ايكؾككري٠ ٚ ٝفكك١، عًكك٢ ايككز ِ َككٔ ا٫خككت٬ف      1"«هٕٛ كك سبكٛا ايضكك  »املٓطككٛم 

ايتٓكٜٛٔ،  »ٚايتبأٜ يف ايزأٟ سٍٛ طبٝع١ ٖذا املؾٛت ايفٝشٜٛيٛد١ٝ ٚايفٝشٜا١ٝ٥، إفكا ١ إىل  

 "، ٖٚٞ ١٦ٖٝ ْطك١ٝ تًشل ب ٚاخز ايهًِ 2"«ٖٚٛ َقاعف١ اسبزنات ايج٬خ

 

 ايفتش١ َ/ /

، ايٓؾكا٥  ايفٝشٜٛيٛدٝك١ ايكب ٜتخكذٖا     وٝ  بايفتش١، ٚايٓؾكب١ ْضكب١ إىل ايٛفكع١ٝ   

 ايفتش١ َٔ  تو ايغفتي، ٚايٓؾكب١ َكٔ اْتؾكار ٚتضكطو ايًضكإ،  ايفتشك١ ؽكا٥  ٚصكطٞ         

١ْٝٓٝ تهٕٛ أنجز اتضكاعا صكٛا٤   بي ايز ع ٚا٫ْهضار، ٚعًٝ٘   ْٓا ْ٪ند ع٢ً إٔ اسبذزات ايٓز

سكك١، ٚايغككفتإ يف  يف ايتذٜٛككو اسبٓذككزٟ، أٚ ايفُككٟٛ، ٚ يككو ٭ٕ ايًضككإ ٜهككٕٛ يف سايكك١ را      

 ساي١ اْفتا  تاّ  

ٚقد اٖتِ ايكدَا٤ بٛ ٝف١ ايؾٛا٥  يف طبتًو املٛاقع ٚاملباْٞ، َٚا قايٛٙ يف ايفتشك١  

 " أٟ تغارى يف طبتًو املباْٞ ٚاملعاْٞ 3إٕ اا ٚ ا٥و َتعدت٠"

ٚاملٓؾكككٛبات يف ايًغككك١  »ا٥ ،  ايفتشككك١ ع٬َككك١ ايٓؾكككب،  أَكككا ايٛ ٝفٝككك١ ايًغٜٛككك١ يًٓؾككك  

" َٓٗا املفعٍٛ ب٘ ٚاملفعٍٛ ٭دًك٘ ٚاسبكاٍ،  ٛ ٝفتٗكا ٚصكط١ٝ سٝاتٜك١      4"«ض١ عغزايعزب١ٝ مخ

تضٓد إىل املضٓد ٚاملضٓد إيٝ٘ يف اٯٕ  اتك٘، ٚقكد أبثبك  إٔ ايفتشك١ أنجكز عكٝٛعا ٚاصكتعُا٫ يف        

 اشبطار ايعزبٞ 

 

                                                 

  34، ـ1993، 01غل صٛرٜا، طأ د سرق١، أصزار اسبزٚف، تار اسبؾات يًٓغز ٚايتٛسٜع، تَٜٓظزط  -1

  16، ـ 1998، 1تٜشٜز٠ صكاٍ، ايؾزف ٚعًِ ا٭ؽٛات، تار ايؾداق١ ايعزب١ٝ، بريٚت، ط - 2
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//ُ ١ُٓ  ايق

١ُ َككككٔ فككككِ ايغككككفتي إىل سككككي تغككككهٌ ،  ايٓقكككك١ُ أٚ ايز عكككك١اؽككككطًو عًٝٗككككا بايٓقكككك

تدار٠، أَا ايز ع  ٝعٛت ْضكب١ إىل ر كع ايًضكإ، ْٚضكتدٍ بكذيو يف قكٍٛ صكٝبٜٛ٘ يف ايز كع         ا٫ص

«  ٘ "، ر عكككا ٜتذككك٘ إىل َككك٪خز٠ ايًضكككإ عبكككٛ ايًكككٗا٠ ٚاسبٓكككو ايؾكككًب،      1"«تز كككع يضكككاْو َعككك

 "، ٫ٚ دداٍ يف  يو 2"«ؽا٥  خًفٞ »١ُ بٗذا  ايٓق

رتنٝبٝك١ ايكب تغكغًٗا    ٜٚبدٚ إٔ اؽط٬  ايز ع قد تٛا ل، َكع ايٛ ٝفك١ اإل زاتٜك١ ٚاي    

"، ٚدككا٤ت املز ٛعككات يف صككبع أبككٛار عبٜٛكك١ "ايفاعككٌ،  3"«دعًكك  عًُككا يدصككٓات»ايقكك١ُ، سٝككح 

ٚاملفعككٍٛ ايككذٟ مل ٜضككِ  اعًكك٘، ٚاملبتككدأ ٚخكك.ٙ، ٚاصككِ نككإ ٚأخٛاتٗككا، ٚخكك. إٕ ٚأخٛاتٗككا،            

بكككٛار "، ٖٚكككٞ أبكككٛار ٚقكككع  ٝٗكككا ا٫خكككت٬ف ٚايتبكككأٜ، يهٓٓكككا أعكككزْا إىل ا٭    4ٚايتكككابع يًُز كككٛع"

 املغرتى املتفل عًٝٗا 

ٚقككد أصككٓد ايكككدَا٤ يًقكك١ُ ٚ ككا٥و ربتًككو بككاخت٬ف َٛاقعٗككا ٚاملبككاْٞ ايككب ٚدككدٕ     

ُٓ  ٝٗا، ١ ايٛصل)عي ايفعٌ( تدٍ ع٢ً ثبات اسبكاٍ ٚتٚاَك٘، ٚايقك١ُ يف آخكز ا٫صكِ      ٚقايٛا ف

تكككدٍ عًككك٢ إصكككٓات اسبكككدخ إيٝككك٘، َٚكككٔ ؽكككفتٗا ايٛ ٝفٝككك١ ايجبكككات ٚاإلصكككٓات قكككايٛا ٖكككٞ أقككك٣ٛ       

 اسبزنات ٚصتظٗز ؽفتٗا ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ يف ايكضِ اشباـ بايتطبٝكات يف ٖذا ايبشح 

 

 ايهضز٠ / ٔٔ /

ُصُٝ  باشبفا ٚازبكز ٚايهضكز، ٫ْهضكار ايغكفتي أثٓكا٤ ايٓطكل بٗكا، ٚعز ك  ايهضكز٠          

، ٚ يو يهْٛٗا ١٦ٖٝ ْطك١ٝ ذبٌٝ ايغكفتي إىل ٚفكع١ٝ أعكد فكٝكا،     "5"«ؽا٥  أَاَٞ»ب ْٗا 
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أص١ً ايًضإ يف أبعد ْكط١ ي٘ َع ايٛادٗك١ ا٭َاَٝك١ يًشٓكو ا٭عًك٢، نُكا إٔ       فٝٗا تكرتر 

َؾككككدر سككككدٚثٗا ٖككككٛ ازبككككش٤ ا٭َككككاَٞ أٚ ايعًككككٟٛ يف اسبٓذككككز٠، عًكككك٢  ككككزار بككككاقٞ ايؾككككٛا٥   

ٚاسبزنات ا٭خز٣  ٚايهضكز٠ يف ٚ ٝفتٗكا ايرتنٝبٝك١، ٖكٞ ع٬َك١ عًك٢ اشبفكا، ٚقكد دعكٌ          

 قاف إيٝ٘، ٚا زٚر   "، يف امل1"«ايهضز٠ عًُا يدفا ١ »ايعزر 

ساطككك١ ٓكككا إيٝككك٘ صكككابكا، ْٓتٗكككٞ إىل إٔ اإلايكككذٟ أحمل املبضكككلبٓكككا٤ عًككك٢ ٖكككذا ايتشدٜكككد 

با ككاٍ ايكككد٫يٞ يًؾكككٛا٥  ايكؾكككري٠ يف ايًغككك١ ايعزبٝكك١، ٜضكككتدعٞ ٚعٝكككا اختًكككو دبًٝاتٗكككا   

ايفٝشٜٛيٛد١ٝ ٚايفٝشٜا١ٝ٥ َٔ دٗك١، ٚايٛ ٝفك١ اإل زاتٜك١ ٚايرتنٝبٝك١ َكٔ دٗك١ أخكز٣،  ٗكٞ         

ٝح نْٛٗا تتفزت خبؾٛؽ١ٝ أنٛصتٝه١ٝ ت ت  َٔ صٝام ايتبدٍ ايعقكٟٛ ايكذٟ سبكل    َٔ س

بٛفع١ٝ ايًضإ ٚايغفتإ أثٓا٤ ايٓطل بٗا،   ْٗا ٫ عو تٓٗا ع٢ً قكِٝ ت٫يٝك١ تضكاِٖ يف    

عككشذ ايرتنٝككب ايًغككٟٛ اعككامل ْٛعٝكك١ تز ككع َككٔ تردكك١ تكك ثريٙ، ٚيٓككا يف ايتُجٝككٌ املعٝككارٟ            

 " َا ٜعقد ٖذا ايطز   Daniel joanes"2تاْٝاٍ دْٛش   يؾٛا٥  يغات ايعامل ايذٟ قدَ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  67َٗدٟ املخشَٚٞ، يف ايٓشٛ ايعزبٞ، ـ  - 1

2- Hacen Abdelwahab, Introduction a la phonétique orthophonique arabe, collection Al 

moujtamaa, office des publication universitaires, Algérie ; p26 
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ٚيكد عُكدْا إىل تٛ ٝكو َؾكطًو ايتٛصكل بٛؽكف٘ أقكزر املؾكطًشات يًد٫يك١ عًك٢           

، ٚي٦ٔ ايتفتٓا إىل ايتفزٜع املجب  أع٬ٙ، أيفٝٓاٙ ٜٛسٞ بتكضكُٝات  /i/u/aايؾٛا٥  املعٝار١ٜ /

بكي قكُٝب ايتفخكِٝ ٚايرتقٝكل، يكٓخًؿ إىل       ن١ُٝ خف١ٝ، اْبجك  َٔ صٝام ايتشاٚر ايهُٞ

إٔ يهٌ سزن١ ث٬خ قِٝ ن١ُٝ، َٚا ُٜٗٓا َٔ ٖذا املخطكل ٖكٛ ايٛفكع ايكب ذبتذكشٙ نكٌ       

 سزن١ بي أَا١َٝ ٚخًف١ٝ، ٚبي َزتفع َٚٓخفا ٚتٛصل  ذا٤تط

 ايفتش١ ط ٚصط١ٝ َضت١ٜٛ

 ايق١ُ طأَا١َٝ َٓخفق١

 ايهضز٠طأَا١َٝ َزتفع١

 

 اسبزنات ايط١ًٜٛ

ايطٜٛككٌ ٖككٛ ٚسككد٠ تؾككٜٛت١ٝ َككٔ دككٓط اسبزنكك١ ايكؾككري٠، ٚقككد ْضككتدٍ يف     ٥ ايٓؾككا 

ٖذا ايع٬ق١ ايبعق١ٝ ايكا١ُ٥ بي اسبزن١ ايكؾري٠ ٚاسبزٚف ايب أعكار إيٝٗكا ابكٔ دك ، َكا      

َ٪تاٙ  إٔ ا٫خت٬ف ٫ ٜ٪طزٙ ص٣ٛ ؽف١ اإلطايك١  ٖٚكٞ سكٝكك١ ٚقكو عًٝٗكا احملكدثٕٛ، سٝكح        

بت  بهٌ ت نٝد إٔ ايكبًٝي َٔ ْضٝر ٚاسد، ٚيٝط بُٝٓٗا ايتذارر ايع١ًُٝ املع١ًُٝ أث »إٔ 

ٚايطكككٍٛ يف َفَٗٛككك٘ ايعكككاّ ُبعكككْد يف     ،"duration"»1َكككٔ  كككزم إ٫ يف ايهُٝككك١، ايكؾكككز ٚايطكككٍٛ     

َعًُٞ املهإ أٚ ايشَإ، ٜٚع. ي٘ بكا٭يو، ٚايكٛاٚ، ٚايٝكا٤، سُٝٓكا ٜككع اإلعكباع عًك٢ اسبزنك١         

ٚ    تٓغكك٧ بعككد ايفتشكك١ ا٭يككو، ٚبعككد ايهضككز٠      » "، ٚتضكك٢ُ بككذيو  2"«ايٝككا٤، ٚبعككد ايقكك١ُ ايككٛا

ٚسزٚف املد إيا وٝ  بذيو إعار٠ إىل اَتدات ااٛا٤ ٚاصتطايت٘ تٕٚ عكا٥ل أٚ  » سزٚف َد، 

"، اعٓكك٢ إٔ ؽككف١ املككد ٖككٞ إسايكك١ عًكك٢ ٦ٖٝكك١ ايتُككدت ايككب تضككِ   3"«َككاْع عٓككد إؽككدارٖا ْطكككا

                                                 

  422، ـ2000نُاٍ بغز، عًِ ا٭ؽٛات، تار  زٜب يًطباع١ ٚايٓغز ٚايتٛسٜع، ايكاٖز٠، َؾز،  - 1

  121، ـ3أبٛ ايفتو عجُإ ابٔ د ،  اشبؾا٥ؿ ، ز - 2

  423نُاٍ  بغز، عًِ ا٭ؽٛات، ـ-  3
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ربكزز   » كاملعًّٛ إٔ سكزٚف املكد     ااٛا٤ يف قٓا٠ ايتؾٜٛ ، ٖٚكٛ أَكز ٜضكتدعٞ ايت َكٌ ٚايرتٜكح،     

"، ٖٚكٞ ايهٝفٝك١  اتٗكا ايكب تؾكدر بٗكا       1"«َٔ ازبٛف،  ًِ ٜهٔ اا سٝش تٓضب إيٝك٘ إ٫إ ازبكٛف  

اسبزنككات ايكؾككار، ٫ٚ ٜتهًككو ايٓككاطل يف  يككو عكك٦ٝا، عككدا إطايتكك٘ ملككد٠ ايتؾككٜٛ ، ٚإسبككام     

ًككك٢، َدردككك١ ا٭يكككو عاخؾككك١، عبكككٛ ايغكككار ا٭ع  »نكككٌ سزنككك١ بتهٝكككو عقكككٟٛ، سٝكككح تهكككٕٛ   

إٔ  بٝككد"، 2"«َٚدردكك١ ايٝككا٤ طبتفقكك١ عبككٛ ا٭فككزاظ، َٚدردكك١ ايككٛاٚ َضككتُز٠ بككي ايغككفتي   

ايٛؽكككو ايفٝشٜٛيكككٛدٞ ايجابككك  يًشزنككك١ ايطًٜٛككك١، ٫ ٜعككك  ثبكككٛت سايتٗكككا ْطككككا، أٚ ستككك٢     

ٚ ٝف١، سٝح ػبُع وٗٛر ايٓشا٠، عًك٢ إٔ املكد يف أؽكً٘، ْٛعكإ أسكدُٖا طبٝعكٞ، ٚثاُْٝٗكا        

 ًت٘ ايقزٚر٠ ايٓطك١ٝ ايب تًشل باملد تاخٌ ايضٝام  َتهًو، ٚايتهًو ٖٓا، ع

 

 َقاعفات اسبزن١

ايطٜٛككٌ عككٔ ايكؾككري، َزْٖٛكك١     ايٓؾككا٥ ٚإ ا ناْكك  اشبؾٛؽكك١ٝ ايهُٝكك١ ايككب متٝككش      

بايكُٝككك١ ايشَٓٝككك١ بٛؽكككفٗا َعًُكككا  ٝشٜا٥ٝكككا،  ككك ٕ ايؾكككٛا٥  ايطًٜٛككك١ ذبكككتفا خبؾٛؽككك١ٝ     

٠، ٚيككذا ٜغككدٚ َغككزٚع ايبشككح عككٔ   ٝشٜشٚيٛدٝكك١ تضككُٗا اًُككو َتفككزت عككٔ ايؾككٛا٥  ايكؾككري 

ايك١ُٝ ايش١َٝٓ اعشٍ عٔ ايبعد ايفٝشٜٛيٛدٞ ٚا٫نتفا٤ بدٚر ايكشَٔ يف تؾكٓٝو ايؾكٛا٥     

ايعزب١ٝ َغزٚعا َغهٛنا يف قُٝتك٘،  يكو إٔ ايقكزٚرات ايٓطكٝك١ يكبعا ا٭ؽكٛات ايًغٜٛك١        

أٚ سكزا نُكا    ايب تضبل أٚ تتبع سزف املد تغري َٔ سَكٔ ايٓطكل بك٘ ٫ٚ دبعكٌ َٓك٘ سَٓكا ثابتكا       

اكدٚر ؽٛت املد إٔ ٜضتُز أ١ٜ َد٠  هٓك١،   »"، إ  قاٍط lodefoged"أعار إىل  يو  ايًضاْٞ" 

                                                 

  64اشبًٌٝ بٔ أ د ايفزاٖٝدٟ، ايعي، ـ -  1

عٔ   ايب  افٌ املطًيب، يف ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، َٓغٛرات ٚسار٠ اإلع٬ّ ٚايجكا ١ ازبُٗٛر١ٜ  51/ـ1ايتٗذٜب ز - 2

  72ايعزاق١ٝ، ـ 

  Peter Nielsen Ladefoged ( 2006-1925يضاْٞ أَزٜهٞ، ٚباسح يف عًِ ا٭ؽٛات) 
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"  َٚكك٪ت٣  يككو 1"«يهْٛكك٘ ؼبككدخ يف سكٝككك١ أَككزٙ َككٔ اربككا  ايًضككإ ٚايغككفتي ٚفككعا خاؽككا   

١ٝ أٚ صبككز٣ ااككٛا٤ ايككذٟ ٜتخككذ َضككارا سككزا، تٕٚ عككا٥ل، أٚ استهككاى      ايٓؾككٛتَٛفككع١ٝ ايكٓككا٠  

قٞ أعقا٤ ازبٗاس ايٓطكٞ أثٓا٤ ايٓطل حبزف املد، ٖٚكٛ رأٟ تبٓكاٙ ايٓشكا٠ ايعكزر ايككدا٢َ      يبا

ٚنككذا عًُككا٤ ايتذٜٛككد، إ   زقككٛا بككي أْككٛاع املككدٚت تاخككٌ صككٝام ايهكك٬ّ ٚايتؾككٜٛ ، ْٚضتغككو    

أ٫ تكزاى إ ا قًك ط نتكار، ٚسضكار، ٚصكعٝد ٚعُكٛت،       » يو  ا  ٖب إيٝ٘ ابٔ دك  يف قٛيك٘ط    

 دبككدٖٔ يككدْات ٫ٚ ْاعُككات، ٫ٚ ٚا ٝككات َضككتط٬ٝت، نُككا دبككدٖٔ إ ا ٚفككزٚر، ٚرنككٛر، مل

تتفكاٚت   ايٓؾاَ "، ٖٚٓا ت نٝد ع٢ً إٔ املدٚت ايذٟ تًشل ب2"«ت٬ٖٔ ااُش٠ أٚ اسبزف املغدت

يف َكاتٜزٖككا برتاتبٝكك١ تؾككاعد١ٜ، أتْاٖككا املككد ايطبٝعككٞ ايككذٟ تتخككذٙ ايؾككٛاَ ، َٚككٔ ثككِ املككد   

ملككد ايككذٟ ٜضككبل ااُككش، ٚقككد ُعكك. اككذٙ ايتفاٚتككات املدٜكك١        ايككٛايف ايككذٟ ٜضككبل تغككدٜدٖا، نا   

 ايج٬ث١ باملد ٚايتُدٜد ٚا٫صتطاي١     

 املد

املد ٖٛ ايتعبري ايهُٞ ايعاّ ايذٟ ًٜشل باسبزنك١ إثكز إطايتٗكا، ٖٚكٛ أْكٛاع؛ ٚقكدرٖا بعكا            

 444 ايكداْٞ ت   »ايكؾري، ٚقدرٖا آخزٕٚ بج٬ث١ أفعاف،  ايٓؾا٥ ايٓشا٠ بقعفٞ سَٔ ْطل 

ٖر سي  نز املد ايطبٝعٞ قاٍ عٓ٘، ٜٚكدرْٚ٘ َكدار أيو إٕ نكإ أيفكا، َٚككدار ٜكا٤ إٕ ٜكا٤،      

 "، أٟ أْٗا َد٠ َقاعف١ يًشزن١ ايكؾري٠  نُا يف ط3"«َٚكدار ٚاٚ إٕ نإ ٚاٚا

 / َٔ نتب  -/ى،

 /ى،ا/ َٔ ناتب

                                                 

تراص١ يف أؽٛات املد ايعزب١ٝ، َٓغٛرات ٚسار٠ ايجكا ١ ٚاإلع٬ّ، وٗٛر١ٜ  يف ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ملطًيب، ايب  افٌ ا -  1

  37ـ  1984ايعزام، 

  162، ـ 3أبٛ ايفتو عجُإ ابٔ د ،  اشبؾا٥ؿ، ز - 2

  453، ـ2007، 2ط  امن قدٚرٟ اسبُد، ايدراصات ايٓؾٛت١ٝ عٓد عًُا٤ ايتذٜٛد، تار عُار يًٓغز ٚايتٛسٜع ا٭رتٕ، - 3
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 ُدٜدايٓت

ملككد بتقككعٝو  ايتُدٜككد ٖككٛ تقككعٝو يًُككد ايعككاتٟ، ٖٚككٞ سايكك١ ُتشكككل، سُٝٓككا ٜتبككع ا      

ٚتغدٜد يًؾاَ ، ع٢ً عبٛ /ؼ ، ا/ٓب١/ يف عكاب١، َٚكزت  ايكو إٔ ايٓكاطل أثٓكا٤ ْطكك٘ باملكد،        

ٜهٕٛ يف ساي١ ت ٖب زبُع أن. ن١ُٝ تؾكٜٛت١ٝ متهٓك٘ َكٔ ارتهكاس َكزٜو يًٓطكل بؾكاَتي        

َتتككابعي أ٫ُٖٚككا صككهإ ٚايجككاْٞ َتشككزى؛ ٚصككٝ تٞ تكككدٜزٙ اسبضككابٞ يف َٛفككع٘ َككٔ ٖككذا          

 ايبشح 

 طاي١صتاإل

ٜكك تٞ سَككٔ ا٫صككتطاي١ يف َزتبكك١ أعًكك٢ ا٭سَٓكك١ يف ٦ٖٝتٗككا ايٓطكٝكك١ يًككُٗش٠، نُككا يف          

ٚاختًو أٌٖ ا٭تا٤ يف َكدار ٖذا املكد،   ٖكٌ ايتشكٝكل لدْٚك٘ عًك٢ قكدر        »ؽٝغ١ /ز ، ا/٤ /، 

"، 1"«أربككع سزنككات، ٚبعقككِٗ عًكك٢ قككدر ثكك٬خ سزنككات، ٚأٖككٌ اسبككدر لدْٚكك٘ عًكك٢ قككدر أيفككي 

ٖكا َؾكدر ايتؾكٜٛ  املغكرتى ايكذٟ ؼبكدخ  ٝك٘ املكد         إلطاي١ يف ٖذٙ اسبايك١ َزتٓ ٜٚبدٚ إٔ ع١ً ا

ٚااُككش صككٛا٤، ٚايككذٟ ْعكك  بكك٘ ازبككٛف نُككا اؽككطًو عًٝكك٘ ايكككدا٢َ، اعٓكك٢ إٔ ايٓككاطل بعككد  

ُٜ٪ت٣ َٓٗا ااُكش، ٖٚكٛ َكا صكٓ تٞ      ت تٜت٘ يًُد، ٜتهًو يف ايعٛت٠ إىل ْكط١ ا٫رتهاس  اتٗا ايب 

 اُش عًٝ٘ بايتفؾٌٝ يف  ؾٌ ا

 اسبزنات املختشي١ 

إٕ ا٫خككت٬ف ايككذٟ ٜطككزأ عًكك٢ سَككٔ اسبزنكك١ َككٔ سٝككح ايتقككعٝو ٚاإلطايكك١، ٜكابًكك٘    

تغكري سَك  ذبكككك٘ ا٭بعكات ايكدْٝا يكُٝكك١ سَكٔ ايٓطككل باسبزنك١، ٖٚكٛ أَككز اصكتدرن٘ ايٓشككا٠         

ايكدا٢َ، ٚع.ٚا عٓ٘ باخت٬ظ اسبه١ ٚإمشاَٗا ٚرَٚٗكا  ٖٚكٞ  كٛاٖز ؼبكدخ  ٝٗكا ربفكٝا       

 ت ايتؾٜٛ  باسبزن١  يفُ َد

                                                 

   ٜٚع  با٭يو اسبزن١ 454، ـ امن قدٚرٟ اسبُد، ايدراصات ايٓؾٛت١ٝ عٓد عًُا٤ ايتذٜٛد  -1
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 ا٫خت٬ظ

املتفل عًٝ٘ يد٣ ايكزا٤ ٚعًُا٤ ايتذٜٛد، إٔ ا٫خت٬ظ  كاٖز٠ إصكزاع ٚإخفكا٤ يًشزنك١     

  َا َا فكعف   » يف ساي١ ايٓطل بٗا، ع٢ً ايز ِ َٔ ثبٛتٗا ٚذبكٝكٗا يف املب٢ٓ، قاٍ ايداْٞط

كككككٍٛ، إٔ "، َٚكككك٪ت٣ اي1"«ؽككككٛتو حبزنتكككك٘ ٚمل تتُكككك٘  ٓشككككٛ ايككككزّٚ ٚاإلخفككككا٤ ٚا٫خككككت٬ظ  

ا٫خككت٬ظ ٖككٛ إفككعاف نُككٞ يف ْطككل اسبزنكك١، تؾككٌ إىل إخفا٥ٗككا، ٚايهككِ ٖٓككا دككا٤ طٛيٝككا،  

ْٚضتدٍ يف  يو ب عارت٘ ع٢ً عدّ تت١ُ اسبزن١،  ري إٔ َككدار ايتكًكٝؿ باعتبكارٙ تككدٜزا     

سَ  ضبدت ٜبك٢ َبُٗا، إ٫ أْٓا َٚٔ خ٬ٍ ٚؽو ايكزا٤ يًظاٖز٠ ْؾٓفٗا يف أقؾ٢ َزاتكب  

 تْٖٛا َٔ َزتب١ اإلخفا٤ ٚعدّ ايٓطل  اإلْكاـ، حبهِ

قايٛا ٜا أباْكا َايكو   ٚقد َجٌ ايكزا٤ يظاٖز٠ ا٫خت٬ظ يف ايكزإٓ ايهزِٜ بكٛي٘ تعاىلط 

َٓكك   ايٓؾكٛت "  فكٞ ايتغكه١ًٝ   ٫"2ت َٓا ع٢ً ٜٛصكو  ُٓك ََك ٖٓكا( أؽكًٗا )٫ت  ا( بٓكْٛي، ا٭ٚىل  ١ٝ )٫ت َ

اعكككد٠ ايًغٜٛككك١ تككككٍٛط )إ ا دبكككاٚر ؽكككٛتإ   عٛيٝككك١  ٚايكفَٔ( ٚايجاْٝككك١ ْكككٕٛ امل ْكككٕٛ ايفعكككٌ )تككك  

َتُاث٬ٕ ػبب ا٫صكتغٓا٤ عكٔ أسكدُٖا، إَكا باإلسايك١، أٚ اإلسايك١(  ٖٚٓكا ػبكب ا٫صكتغٓا٤ عكٔ           

 أسد ايْٓٛي باإلساي١ ٖٚٛ اإلت اّ 

ا٭ٍٚ، ٖٚٓكا ػبكب تضكهي ْكٕٛ ايفعكٌ، ٚسٝٓٗكا ٜؾكبو         ايٓؾكٛت ٚعٓد اإلت اّ ػبب تضكهي  

( ايككب ٖككٞ ٖٓككا ْا ٝكك١، ٚعٓككد تضككهي ايفعككٌ تتشككٍٛ إىل        ايفعككٌ صبشَٚككا ٖٚككٛ َضككبٛم ر )٫   

 ْا١ٖٝ، ٚعٓدٖا ٜتغري َع٢ٓ ايفعٌ باْتكاي٘ َٔ ايٓفٞ إىل ايٓٗٞ 

ٚيف ٖكذٙ اسبككاٍ ْككّٛ بعًُٝكك١ ٚصككط٢، أٟ ٫ظبكشّ ايٓككٕٛ ا٭ٚىل دشَكا سكٝكٝككا، ٫ٚ ْبكككٞ     

١، ٫ٚ ايجا١ْٝ َتشزن١ سزن١ ناًَك١، ٚإيكا ظبعكٌ ايٓكٕٛ ا٭ٚىل )بكي بكي( ٫ٖكٞ َتشزنك        
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ٖككٞ صككان١ٓ، ْٚكككّٛ بعًُٝكك١ اخككت٬ظ ؽككٛتٞ يهُٝكك١ ايٓككٕٛ ا٭ٚىل، ْٚٓطكٗككا بككي ايضككان١ٓ         

 ٚاملتشزن١،  ٖٚذٙ ايع١ًُٝ واٖا ايًغٜٕٛٛ ٚايكزا٤ اخت٬ظ 

 اإلمشاّ

ٜكككك تٞ اإلمشككككاّ، يف َزتبكككك١ أعًكككك٢ َككككٔ سٝككككح اسبككككذف ٚايتكًككككٝؿ يف نُٝكككك١ ايتؾككككٜٛ   

مشكككاّ   ْككك٘ يًعكككي تٕٚ ا٭ ٕ، يهكككٔ رّٚ    َكككا اإل »باسبزنككك١، اصكككتد٫٫ بككككٍٛ ابكككٔ دككك  يفط   

"، َٚ٪تاٙ، إٔ ايٓاطل يف ساي١ اإلمشكاّ باسبزنك١،   1"«اسبزن١ ٜهات اسبزف ٜهٕٛ ب٘ َتشزنًا

ٜبدٚ ٚن ْ٘ ٜٓشٛ إىل ايتضهي، ٖٚٛ إَا٤ ًْشظ٘ دًٝا بايعي ا زت٠ َٔ خك٬ٍ عًُٝك١ فكِ    

ا َكٔ اسبزنكات  ٚايعًك١،    ايغفتي يدٜ٘  ٖٚٛ َا ػبعٌ َٔ اإلمشاّ أخكؿ بايز عك١ تٕٚ  ريٖك   

ٖككٞ اعككرتاى ايز ككع ٚايتضككهي يف اصككتدار٠ ايغككفتي، ٚيككٔ ٜتكك ت٢ يًضككاَع إتراى اسبزنكك١ إ٫       

"، "2قككاٍ رر إْككٞ ملككا أْشيكك  إيككٞ َككٔ خككري  كككري با٫صرتعككات ايبؾككزٟ عًكك٢ عبككٛ قٛيكك٘ تعككاىلط 

ٚايضكاَع   تكو ع٢ً َتشكزى؛   ايكار٨ ٖٓا ٜكو عٓد متاّ اٯ١ٜ ) كري( بايضهٕٛ ٭ٕ ايعزر ٫

يًكار٨ ٜتابع ٜٚتفِٗ، َٚا قبٌ ٖذٙ املفزت٠ صبزٚر )خري( ٚقد ٜٓضام ايضاَع َع ا٭تا٤  ٝذكز  

ٚت عككا يًككبط ٜٓطككل ايكككار٨ َفككزت٠ ) كككري(     َفككزت٠ ) كككري( عًكك٢ اإلتبككاع ك َككع أْٗككا خكك. إٕ ك            

 بتضهي ايزا٤ ٚؼبزى عفتٝ٘ باْقُاَُٗا تٓبٝٗا ع٢ً إٔ ٖٓا فِ 

مشاّ َٔ سٝح ا٭تا٤، إٔ ا٫خت٬ظ ْطل جبكش٤ َكٔ اسبزنك١    ٚايفزم بي ا٫خت٬ظ ٚاإل

داْبكك٘ ايفٝشٜٛيككٛدٞ    املختًضكك١  بُٝٓككا اإلمشككاّ سككذف ازباْككب ايفٝشٜككا٥ٞ يًؾككٛت، ٚإ ٗككار    

ؼبدخ عٓٗا؛ ٚيذيو قايٛا )اإلمشكاّ يًعكي ٫    ٫ ايٓؾٛت ايغفتإ تٓقُإ يبعقُٗا، ٚيهٔ 

 عٞ َدرى و ايٓؾٛت" أٟ أْ٘ َدرى بؾزٟ َع إٔ 3يٮ ٕ("
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  ّٚايٓز

ٖٞ ناإلٖاب١ بايضكانٔ عبكٛ    »تتذ٢ً  اٖز٠ ايزّٚ يف آخز َزاتب أدشا٤ اسبزن١، ٚ 

"، اعتبارا َٔ إٔ ايضكهٕٛ ٖكٛ خًكٛ ٚعكدّ يًشزنك١، أٟ إٔ ايٓكاطل ٜهكٕٛ أقكزر إىل         1"«اسبزن١

 ايٓؾكككٛتٚايكككزّٚ أن َكككٔ اإلمشكككاّ، ٭ْككك٘ تقكككعٝو    »تضكككهي اسبكككزف ٚإخ٥٬ككك٘ َكككٔ اسبزنككك١،   

َعظُٗككا،  ٝضككُع اككا ؽككٜٛ  خفككٞ ٜككدرى َعز تكك٘ ا٭عُكك٢ حباصكك١      باسبزنكك١ ستكك٢ ٜككذٖب 

ٜٛ  ٖٓكا، ٖكٛ ا٭يفكٕٛ ايكذٟ ٜٓك ٣ بكاسبزف َكٔ تضكهٝٓ٘ يٝشزنك٘،          املكؾٛت بايٓؾك ، ٚ"2"«وع٘

ذبزٜهككا ٜضككريا ػبعكككٌ ايضككاَع ٜضتضككٝ  ْكككٛع اسبزنكك١ املٛ فكك١  ٚيهكككٌ َككٔ اإلمشككاّ ٚايكككزّٚ         

هإ اشبكا٤، ٚيكزّٚ اسبزنك١ خكل،     ع٬َات ) ًدمشاّ ْكط١ ٚيًذٟ أدز٣ صبز٣ ازبشّ ٚاإلص

ُ    3بي ٜدٟ اسبزف،ٚيًتقعٝو ايغكي("  ١ٝ ٚملكا نكإ اإلمشكاّ    ايٓؾكٛت ٝكات  " ٖكذا َكٔ سٝكح ايه

و َكككٔ ايكككزّٚ )دعكككٌ صكككٝبٜٛ٘ يدمشكككاّ ْكطككك١، ٚيًكككزّٚ خطكككا، ٭ٕ ايٓكطككك١ أْككككؿ َكككٔ      عأفككك

 " 4اشبل("

 َكككٔ ٚؽكككو اكككذٙ  ٚاملت َكككٌ يف ايتعزٜفكككات ايضكككايف١ ٜٓتٗكككٞ إىل إٔ تككككدِٜ ابكككٔ دككك                  

ايظكككٛاٖز دكككا٤ عٝٓٝكككا، أسبكككك٘ عًُكككا٤ ايتذٜٛكككد بتككككدٜزات تكزٜبٝككك١ ي٬خت٬ كككات ٚايتبآٜكككات   

اسباؽ١ً يف عاٌَ ايشَٔ، ٖٚٛ َا ٜضتدعٞ َتابع١ طب.١ٜ فابط١ يًفٛارم ايٛقتٝك١ احملكدت٠   

 يهٌ  اٖز٠، ٖٚٛ َا صٓ تٞ عًٝ٘ ٫سكا 

 اسبزنات  أٚ أْؾاف أعباٙ

  سكزيف ايكٛاٚ /ٚ/، ٚايٝكا٤ /ٟ/ تٕٚ املكد ٚاإلطايك١،      خٓؾك  ؽف١ أٚ ْؾفٗا عب٘ اسبزن١

ًَٜر ُٚصُٝ  ب عباٙ اسبزنات ٭ْٗا وعك  بكي     ،  َٚ ايكؾكري يف طبٝعتٗكا    ايٓؾكا٥  نُا يف 
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َٚ ،   ايٓؾاَ ايفٝشٜا١ٝ٥ ٚايفٝشٜٛيٛد١، ٚبي  يف سايتٗا ايفْٛٛيٛد١ٝ    ْٓا سي ْٓطل بكٛاٚ 

ؽككٛاتا صبٗككٛر٠ ٫  أًككي، بقككِ ايغككفتي، يٓؾككدر   ْبككدأ بز ككع َكدَكك١ ايًضككإ عبككٛ اسبٓككو اي   

ٜعرت  صبًٝٗا عا٥ل، ٖٚٞ اسبايك١  اتٗكا سكي ْٓطكل بايقك١ُ اشبفٝفك١   كري أْٓكا يكٛ عزفكٓا           

ُٜشككزى بككايفتو َهْٛكك١ بككذيو      ايٓؾككاَ سككاٍ ايككٛاٚ ٚ ٝفٝككا، ٭قزرْككا أْٗككا تكك٪تٟ تٚر      قبككٌ إٔ 

 ق١ٝ املكطع ايكؾري ا٭ٍٚ /َٚ،/ /ـ ع/  نُا تض٢ُ ايؾٛاَ  ا٫ْش٫

٭ٕ ايٓاطل عٓد ْطل ايٛاٚ ك يف وٝكع أعكهااا اإلعزابٝك١ ك ٜقكِ عكفتٝ٘، ن ْك٘ ٜتٗٝك           

ُٚيككد( أٚ املفتٛسكك١ يف    إىل ايٓطككل بايقكك١ُ ثككِ ٜٓشيككل َٓٗككا إىل ْطككل ايككٛاٚ، املقكك١َُٛ يف َجككٌ )

ٚكيككدإ( ٚنككذيو ايٝككا٤  كك ٕ ايٓككاطل بٗككا يف وٝككع سا٫تٗككا         َٚيككد( أٚ املهضكك٠ٛ يف َجككٌ ) َجككٌ )

َهضكٛرا ثكِ ٜٓشيكل َٓك٘ إىل      ايٓؾكٛت ٜهضكز عكفت٘ ايضكف٢ً ن ْك٘ ٜتٗٝك  إىل ايٓطكل ب       اإلعزاب١ٝ

 ْطل ايٝا٤ يف وٝع سا٫تٗا 

 افَٗٛٗككككا اسبككككداثٞ، ٚقككككد ايتفكككك  ايكككككدا٢َ إىل ٦ٖٝكككك١ َغككككاب١ٗ ٭عككككباٙ اسبزنككككات 

ِٝ املضبٛم بفتو، نُا يف  ٜتخذٖا اسبز ي  اتُٗا يف ساي١ تضهُٝٓٗا ٍُ/ /ٚ //ب ِٛ ، ٖٚٛ َا َس

ٚوٝكك  بككذيو ٭ُْٗككا ؽبزدككإ يف يككي ٚقًكك١ نًفكك١ عًكك٢         » عًٝكك٘ حبككزٚف ايًككي   اؽككطًو

ايًضإ، يهُٓٗا ْكؾتا عٔ َغاب١ٗ ا٭يو يتغري سزن١ َا قبًُٗا عٔ دٓضُٗا  ٓكؾٓا املكد  

"، إ٫ إٔ املؾطًو عكزف  1"«ايذٟ يف ا٭يو، ٚبكٞ  ُٝٗا ايًإي يضهُْٛٗا،  ضُٝتا حبزيف ايًي

قبٝككٌ أْؾككاف  عٓككد اقرتافكك٘ َككٔ ايًغككات ا٭خككز٣، ٚ يككو َككٔ      اصككتعُا٫ت َتبآٜكك١، خباؽكك١ 

١ ايٓؾكككاَتٚأطًكككل عًٝٗكككا )تاْٝكككٌ دكككْٛش( َؾكككطًو أؽكككٛات املكككد    semi cocsonantsايؾكككٛاَ  

consonantal vowels"2  ٘يف سايككك٘ ٖاتككك٘ ٜٓككك ٣ خبٛاؽككك٘ عكككٔ   ايٓؾكككا٥ "  كككري أْٓكككا ْككككز، إٔ عكككب

 اسبزن١ ٜٚدْٛ أنجز َٔ خٛاـ ايضهٕٛ 
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 هٕٛايٓض

ٌ ايككب ٜعضككز ايفؾككٌ  ٝٗككا يف ايًغكك١ ايعزبٝكك١ ققكك١ٝ ايضككهٕٛ، ٚقككد اْبجككك       َككٔ املضككا٥

أٚدكك٘ ايتعكٝككد املتغككابه١ ٚاملتداخًكك١، بككد٤ا َكككٔ سبظكك١ ايتهككٕٛ ايعقككٟٛ يًضككهٕٛ، ٚسكٝكككك١          

متظٗككزٙ ا٭نٛصككٝه١ٝ، ٚؽكك٫ٛ إىل ٚ ٝفتكك٘ ايرتنٝبٝكك١،  ايضككهٕٛ اؽككط٬سا دككا٤ ْكٝقككا         

يذا ُعٓبكز يًشكزف  كري املتشكزى بكايفتو ٚازبكز       انٔ ٖٛ ايجاب   ري املتشزى، ٚيًشزن١  ٚايٓض

١ عًك٢ عبكٛ /ِف، ِٚر/  ٖٚكٞ أؽكٛات ٫ لهكٔ      ايٓؾكاَت انٔ، ٖٚٞ اسبزٚف ٚايز ع باسبزف ايٓض

إٔ ْٓطل بٗا اعشٍ عٔ ايرتنٝب، ٚوٝ  ؽٛاَ  يذات ايع١ً، ٚيٝط يًؾكاَ  أٚ ايضكانٔ   

ُٜدرى واعا إ٫ إ ا أبسبل بٛاسد٠ َٔ اسبزنات ايكج٬خ، َٚكزت   ٕٓ اسبزنك١ تُ  » يكو   إٔ  ُهإكٔ  أ

ببا  اسبزنكك١ بٗككذا املعٓكك٢، أفككش  صكك     "1«"َككٔ إخككزاز اسبككزف ٚايضككهٕٛ ٫ لهإككٔ َككٔ  يككو     

َباعكككزا يف سكككدٚخ اسبكككزف َكككٔ عدَككك٘   كككري إٔ اسبكككزٚف ايضكككان١ٓ يف يغتٓكككا قا٥ُككك١ يف نكككٌ   

َٛافع اإل زات، ٖٚٞ سزٚف َدرنك١ ْطككا ٚوعكا ٚٚ ٝفك١  ٖٚٓكا ٜكشتات ايضك٪اٍ إسباسكا عكٔ          

 َهُٔ ايتٓاقا ٚأٚدٗ٘؟  

َٚكا دبككدر اإلعكار٠ إيٝكك٘ يف ٖكذا املكككاّ، ٖككٛ إٔ املكزات َككٔ يفكا اسبزنكك١، يكٝط ٖككٛ  عككٌ        

،  يككو إٔ ايٓؾككا٥ شزٜككو، بككٌ ٖككٛ اسبزنكك١ ايككب ت٪تٜٗككا أعقككا٤ ايٓطككل أثٓككا٤ ايٓطككل ب       ايت

ايٓككاطل بايقككِ ٜكككّٛ بقككِ ايغككفتي ٚر ككع ايًضككإ إىل َبد٥كك٘، ٚايٓككاطل بايهضككز ٜقككٝل  ككز   

ايغككفتي ٜٚز ككع بًضككاْ٘ إىل ايغككار ا٭عًكك٢، ٜٚكككّٛ بٓؾككب يضككاْ٘ يف سككاٍ ايفككتو، أَككا ايٓطككل        

تكزنٔ ا٭عقكا٤ إىل    "، سٝكح 2"«ٛ َكٔ اسبزنكات عٓكد ايٓطكل    خًٛ ايعق »بايضهٕٛ  ٗٛ ١٦ٖٝ 

، ْٚعك  بك٘ ازبكٛف، ٖٚكٛ ايعقكٛ ا٭صكاظ ايكذٟ        ايٓؾكٛت ساي١ َكٔ ايهُكٕٛ، عكدا َؾكدر سكدٚخ      

 أًُٖ٘ أؽشار ٖذا ايزأٟ 
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ٟ ايذٟ صٓٓ٘ ايكدا٢َ، ٜبدٚ َٓطكٝا ٚصكًُٝا، َكٔ ساٜٚك١    ٚي٦ٔ نإ ٖذا ايتكابٌ ايقٓد

  ْك٘ يف ازباْكب ايفْٛٛيكٛدٞ ٜبكدٚ َٓاققكا متاَكا،  يكو         ايٓظز ايفٝشٜٛيٛد١ٝ  ري املهتًُك١، 

بٝك١ عًك٢  كزار بكاقٞ اسبزنكات، نُكا       إٔ يًضهٕٛ ٚ ٝف١ً تتُجٌ يف تفعٝكٌ تٚر ايع٬َك١ اإلعزا  

ٕ ٪تٟ تٚرا ضبٛرٜا يف ؽكٝغ٘ اإل زاتٜك١ بٓكا٤ّ ٚتزنٝبكا،     ت اسبكزف ايضكانٔ املُهكٔ    » ٚايغكاٖد أ

   ٕ ، ٚايجكاْٞ َكا نكإ َتشزنكا ثكِ أصكهٔ،       ذبزٜه٘ ع٢ً فزبيط أسدُٖا َا ٜبٓك٢ عًك٢ ايضكهٛ

يف ايؾككككٝغ١ اإل زاتٜكككك١، نُككككا  "، أٟ أْكككك٘ َتبككككد1ٍ"«ا٭ٍٚ َُٓٗككككا ػبكككك٤ٞ أ٫ٚ ٚسغككككٛا ٚطز ككككا 

اسبزنات ا٭خز٣، ٖٚٛ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ اسبزف ايضانٔ سزف َكدرى أنٛصكتٝهٝا َكٔ دٗك١     

 ايٓاطل ٚايضاَع ع٢ً سد صٛا٤ 

ٚافكككو يف ايتعًٝكككٌ، بكككي سكٝكككك١  ٚاملت َكككٌ يف ايكككزأٜي ايضكككابكي، قكككد ٜضكككتٛقف٘ عكككزل   

ايضكككهٕٛ ايفٝشٜٛيٛدٝككك١، َٚدرنككك٘ ايكككذٖ  ايرتنكككٝيب يف ايًغككك١، ٖٚكككٛ َكككا ت كككع باشبًٝكككٌ إىل  

ارتضككاّ ؽككٛر٠ خطٝكك١ تتكككاطع َككع ع٬َكك١ ايؾككفز يف اسبضككار يتككدٍ عًكك٢ ايضككهٕٛ يف اسبكككٌ      

ٞ، ٚ يكككو يًتغكككاب٘ ايكككٛ ٝفٞ ايكككذٟ ٜعتُكككٌ يف ايعًُٝكككات ايذٖٓٝككك١ يف إطكككار اسبضكككار  ايٓؾكككٛت

 ٞ ايذٟ ًٜشل باسبزف يف ايًغ١ ايٓؾٛتزٜافٞ، ٚاملٓش٢ اي

إٕ ايتعًٌٝ ا٭قزر إىل ايكبٍٛ، بكي املتٓاققك١ ايفٝشٜٛيٛدٝك١ ٚايفْٛٛيٛدٝك١ يًضكهٕٛ،      

ٞ، ٚيكٝط  ايٓؾكٛت َ٪تاٖا إٔ ايضهٕٛ يف سكٝك١ أَزٙ، ساٍ َكٔ ايزنكٕٛ إىل ايٛقكو يف ايتغكهٌ     

إ٫ إ ا نكككإ سز كككا  ايٓؾكككاَ ى عشٚ كككا عكككٔ ايتؾكككٜٛ ، ٖكككذٙ اسبايككك١ يكككٝط اككككدٚرٖا إٔ ذبكككز

، ٖٚٞ سكٝكك١  ايٓؾٛتبؾدٚر ع٤ٞ َٔ  ايٓؾاَ استهانٝا، سٝح ٜضُو املُز ايقٝل سبدٚخ 

 ككد ظبكد َكٔ اسبكزٚف َكا ٜتبعك٘ يف ايٛقكو ؽكٛت، ٖٚكٛ َكع  يكو             »أندٖا ابكٔ دك  قكا٬٥ط    

ـِ  "، ٖٚكككٞ سكككزٚف 2"«صكككانٔ، ٖٚكككٛ ايفكككا٤ ٚايجكككا٤ ٚايضكككي ٚايؾكككات ٚعبكككٛ  يكككو، اِف، اِخ اِظ ا

استهان١ٝ َا٥ع١، عهكط سكزٚف ايكًكًك١ َكج٬، ايكب ٜؾكعب ذبزنٝٗكا صكان١ٓ، خباؽك١ إ ا          
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َكككا ناْككك  يف َضكككتٌٗ ايهًكككِ، َٚككك٪تاٙ يف ٖكككذا ايكككزأٟ إٔ ايؾكككف١ املهتضكككب١ يكككبعا ايؾكككٛاَ      

ايعزبٝكك١، ٜٚعكك  بٗككا اسبككزٚف ايزخكك٠ٛ ايككب تضككُو بٓغكك٤ٛ ؽككٜٛ  إفككايف ٜضككِٗ يف ايتؾككٜٛ      

اي٬سل يًفا٤ ٚايضكي ٚعبُٖٛكا إيكا ٖكٛ      ايٓؾٛتٖذا  »يؾاَ ، سٝح ٜ٪ند يف َكاّ آخز إٔ 

ا٤، ٚايتهزٜككز يف ايككزا٤، ٚايتفغككٞ يف ايغككي، ٚقكك٠ٛ ا٫عتُككات ايككذٟ يف       آشيكك١ اإلطبككام يف ايطإكك  

،  ري إٔ املتُشؿ يف ايزأٟ قد ٫ ٜتفل َع٘، ٭ٕ ايطبٝع١ ايفٝشٜٛيٛدٝك١ ٚاملخزدٝك١   "1«"اي٬ّ

يف ايتؾكٜٛ ، ٚإيكا ٖكٞ ؽكف١ ٫سكك١،  شتك٢  يكو         اذٙ اسبزٚف مل تهٔ ايبت١ صببا َباعكزا 

، املضهٔ، ٖٛ ؽكٛت َكٔ  ات َؾكدر اسبزنك١     ايٓؾاَ ٜٛ  أٚ ا٭يفٕٛ ايذٟ ٜضِٗ يف إبزاس ايٓؾ

 ً٘ ٝهمل ٜعٌُ ايًضإ ٚايغفتإ يف تغ

َٓكك يف َٛقعٝككات تٓكك ٣ عككٔ ايبداٜكك١ يف ايٓضككل اإل ككزاتٟ،    املضككه١ٓا٭سككزف  متٛقعكك ا إ ا أ

أْٓكا ٫ ْبكدأ   ٚيٝط أتٍ ع٢ً  يكو َكٔ   ْٛات ايضابك١ يف ايتؾٜٛ  اا،   ْٗا تضتفٝد َٔ ا٭يف

ايهككك٬ّ بضكككانٔ يف ايًغككك١ ايعزبٝككك١،  كككري أْٓكككا ْٓطكككل بايضكككانٔ يف ٚصكككل َٚٓتٗككك٢ ايؾكككٝ           

، إٕ نكإ استهانٝكا رخكٛا، أٚ عكدٜدا اْفذارٜكا،      ايٓؾكاَ  اإل زات١ٜ، بغا ايٓظكز عكٔ طبٝعك١    

زف ايضكانٔ، ٚاملكؾكٛت بكا٭يفٕٛ ٖٓكا، ٖكٛ      َٛ في يف  يو تًو ا٭يفْٛات ايب تضبل اسبك 

ٖكذا ايككدر    »ؽٜٛ  ٜعتد ب٘ ايٓكاطل يف ا٫ْتككاٍ َكٔ سزنك١ إىل أخكز٣، ٜٚككز ابكٔ دك  بك ٕ          

"، ٚقككد 2"«إيككا ٖككٛ َككتُِ يًشككزف َٚككٛف يكك٘ يف ايٛقككو،  كك  ا ٚؽككً   ٖككب أٚ نككات   ايٓؾككٛتَككٔ 

٤ بايضككانٔ، إ٫ إ ا ْضككتدٍ ٖٓككا، ب.ٖككإ ْككزاٙ َككدعِ اككذا ايككزأٟ، ٖٚككٛ أْٓككا ٫ ْضككتطٝع ايبككد     

تٛؽككًٓا إيٝكك٘ بككايو صككان١ٓ، نُككا يف  عككٌ ا٭َككز، /ابِخككزز/، سٝككح ًْذكك  إىل ايبداٜكك١ بككاملكطع    

ٞ ازبدٜد ايذٟ أقزٙ متاّ سضإ، ٚمل ٜككع عًٝك٘ ا٫تفكام    ايٓؾٛتٞ /ع ـ/، ٖٚٛ املكطع ايٓؾٛت

 يد٣ ايهجري َٔ ايباسجي 
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١ يًؾككٛا٥  ايعزبٝكك١ برتتٝبٗككا  إفككا ١ إىل ٖككذا،  كك ٕ املت َككٌ يف ايطبٝعكك١ ايفٝشٜٛيٛدٝكك   

ٞ ايكب أثبتك  يف نكٌ َٓطٛقكات يغكات      ايٓؾكٛت اسبايٞ، ػبد أْٗكا ٫ ربقكع إىل ْظكاّ ايتكابكٌ     

يف ايٓٛع  ات٘،  فٞ ساٍ ايؾٛا٥  تتكابكٌ وك١ ايعًكٛ َكع      ايٓؾٛتايعامل، سٝح تتٓا ز وات 

ٖٚكٞ ْظزٜك١ ٫    ايدْٛ ٚتتُاٜش ايؾكٛا٥  ا٭َاَٝك١ باشبًفٝك١، نُكا ٜٓكا ز ا٫تضكاع ايتقكٝٝل        

تتشككككل يف ايعزبٝككك١ إ٫ بكككي ايقكككِ ٚايهضكككز، يٝتفكككزت ايفكككتو بككك٬ ؽكككا٥  متٝٝكككشٟ يككك٘، يٝتككككدّ  

ايضككككهٕٛ بٛؽكككككف٘ سزنكككك١ رابعككككك١ َتُُككككك١، ٖٚككككٞ  زفككككك١ٝ ْضككككع٢ إىل إثباتٗكككككا يف ايتشًٝكككككٌ     

 ا٭نٛصتهٞ يًشزن١   

 

 ٜٓٛٔايٓت

   ٚ اخكز ايهًكِ،   ايتٜٓٛٔ يف َفَٗٛ٘ ايرتنٝيب ٚايبٓا٥ٞ ع١َ٬ إعزابٝك١، ٚتٓككٝل ًٜشكل أ

 ككك  ا فكككُُ  عكككفب بغٓككك١ » ٩يٞ إىل صبُكككٛع ايع٬َككات، قكككا٬٥ط  سٝككح فكككُ٘ أبكككٛ ا٭صكككٛت ايكككدٓ 

"، أٟ أْككك٘ ًٜشكككل اسبزنككك١ بٓكككٕٛ صكككان١ٓ خفٝككك١، َؾكككدرٖا اشبٝغكككّٛ،        1"« ادعكككٌ ْكطكككتي 

"، 2"«سزنكك١ قؾككري٠ بعككدٖا ْككٕٛ » ٚايتعزٜككو  اتكك٘ اعتككد بكك٘ إبككزاِٖٝ أْككٝط، قككا٬٥ إٔ ايتٓككٜٛٔط 

 ٚرتا يتٛؽكٝو عٝٓكتي سبايك١ ْطكٝك١، سٝكح أُْٗكا تغافكٝا عكٔ ايٛ ٝفك١          ٜٚبدٚ إٔ ايتعزٜفي

اشبطٝكك١ ايككب ٜ٪تٜٗككا ايتٓككٜٛٔ ٚايككب تٛقككع ايًككبط  ٝكك٘،  يككو إٔ ايتُجٝككٌ اشبطككٞ يًتٓككٜٛٔ         

 تقعٝو نُٞ يًشزن١، ٖٚٛ ربُي ٜهتٓف٘ ع٤ٞ َٔ ايغُٛ  

تًشككل ْككٕٛ صككان١ٓ  »ٜٚؾكات ٓا طككز  َغككاٜز، ٜٓطًكل َككٔ َضكك١ًُ َفاتٖككا إٔ ايتٓكٜٛٔ    

"، ٖٚكٛ طكز  ْكتًُط  ٝك٘ قكزا٠٤ ٚاعٝك١ سبكٝكك١ ايتٓكٜٛٔ، سٝكح          3"«اٯخكز يفظكا ٫ خطكا ٚٚقفكا    

ٜتعاَككٌ َعٗككا تعككا٬َ ؽككٛتٝا وعٝككا، ٜ خككذ خباؽككٝتٗا ايفٝشٜٛيٛدٝكك١ املعكك. عٓٗككا يف ٦ٖٝكك١       
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أنٛصتٝه١ٝ ٚ ٝشٜا١ٝ٥ َضتك١ً بذاتٗا، ٚيعكٌ ايتقكعٝو ايكذٟ أرتا صكٝبٜٛ٘ إٔ ٜعك. يك٘ خطكا        

ٜٓ َٔ خ٬ٍ تهزار ٝٓاسبزن١، مل ٜهٔ تقعٝفا َد ا، نُا يف اسبزنات ايط١ًٜٛ، إيا ٖكٛ  ا طٛي

تقككعٝو رْككٝ  ًٜشككل اسبزنكك١ املْٓٛكك١، أثٓككا٤ ْكًككٗا َككٔ ايتذٜٛككو ايفُككٟٛ إىل ايتذٜٛككو           

 ا٭ْفٞ،  ُٝدٖا بهِ تزتتٟ أن.، إ٫ إٔ ٖذا ايزأٟ ٜضتدعٞ اإلثبات املخ.٣   

 

 اإلَاي١

إٔ اإلَايكك١  عككٌ املٝككٌ َككٔ ْاسٝكك١ أٚ َٛفككع إىل  ًو ٜبككدٚ َككٔ املضككا٤ي١ ا٭ٚيٝكك١ يًُؾككط 

، ايهضككز٠إىل  ٚبايفتشك١ آخكز، ٜٚعك  يف ايرتنٝككب ايًغكٟٛ إٔ ايٓكاطل ٜزتككد بكا٭يو عبكٛ ايٝككا٤       

تتٛصل ايفتش١ ٚايهضكز٠،  ك٬ ٖكٞ بفتشك١ خايؾك١ ٫ٚ       »سٝح ٜتًفا ايٓاطل حبزن١ ب١ٝٓٝ 

ًشات تفٝككد ايتضككٌٗٝ،  "، ٜٚكككاٍ اككا ايتًطٝككو ٚاإلفككذاع، ٚنًككٗا َؾككط    1"«نضككز٠ خايؾكك١ 

 ٚتٝضري دٗد ايٓاطل عٓد اْتكاي٘ َٔ ٚفع ا٫رتفاع يًضإ إىل ا٫عبدار إىل ايٝا٤ أٚ ايهضز   

ٚقد سكدت  وٗكٛر ايٓشكا٠ يدَايك١ أصكبابا، أُٖٗكا املٓاصكب١ ٚاإلعكعار، نُكا سكدتٚا اكا             

 َٛاْع حبضب متٛفع اسبكزنتي تاخكٌ ايضكٝام، ٚاختًكو بعقكِٗ بكاخت٬ف ايككزا٠٤، ٚنكذا        

ٚقعككك  يف ايهككك٬ّ يتكزٜكككب   »بكككاخت٬ف ايًٗذككك١، ٜٚعًكككٌ ؽكككاسب اشبؾكككا٥ؿ يًظكككاٖز٠ ب ْٗكككا   

، ٚ يو عبٛ عامل، ٚنتار ٚصكع٢، أ٫ تكزاى قزبك   تشك١ ايعكي َكٔ عًكّٛ        ايٓؾٛتَٔ  ايٓؾٛت

"،  كايٓؿ  2"«إىل نضز٠ اي٬ّ َٓ٘، ب ٕ عبٛت بايفتش١ عبٛ ايهضز٠،   ًَك  ا٭يكو عبكٛ ايٝكا٤    

ايتضٌٗٝ، ٚيذا ظبدٙ قكد فكِ اإلَايك١ إىل بكار اإلت كاّ، َٚذٖبك٘ يف        ٜٛرت يفا ايتكزٜب َكابٌ

 يككو إٔ ايفتشكك١ تككد ِ يف ايهضككز٠، نُككا تككد ِ ا٭يككو يف ايٝككا٤، إ٫ إٔ ٖككذا ايككزأٟ ٜضككتدعٞ      

ُٓكا    ايت ٌَ،  يو إٔ اصتٓاتْا ع٢ً  قاعد٠ اإلت اّ، ؼبٌٝ بٓا إىل  سزن١ َد ١ُ َقكاعف١ ن

                                                 

  106عبد اسبُٝد ساٖٝد، سزنات ايعزب١ٝ، ـ - 1

  141، ـ2أبٛ ايفتو عجُإ ابٔ د  ،اشبؾا٥ؿ، ز - 2
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ٌ ع٢ً تقعٝو نُٞ يف ايهضز٠ ٚسذٕف يًفتشك١، إ٫  َع إقؾا٤ ا٭ٚىل، ٚيف ٖذٙ اسباي١ عبؾ

 إٔ ا٭َز يٝط ع٢ً ٖذا ايٓشٛ 

املتًفا ب٘ يف ساي١ اإلَايك١، سٝكح     ايٓؾٛتٜٚشتات ايض٪اٍ إسباسا إ ا ت ًَٓا يف طبٝع١ 

ًْشا تفزتا شبؾٛؽ١ٝ  وع١ٝ تٓشٛ إىل اشبفا ازبش٥ٞ، ٚعًٝك٘   ْٗكا ذبكتفا بؾكٛرتٗا     

  ٝ تٗا تاخكٌ ايضككٝام، ٚيكٝط أتٍ َككٔ  يكو، أْٗككا ٫ تكبككٌ    ا٭نٛصكتٝه١ٝ، نُككا ذبكتفا خباؽكك

سزٚف ا٫صتع٤٬ سٝح ٜهكٕٛ ايًضكإ  ٝٗكا ٬ََضكا ٭عًك٢ اسبٓكو، ٚنكذا سكزف ايكزا٤، ٖٚكٛ           

َككا ت ككع بايٓشككا٠ إىل ربطككٞ عتبكك١ ايتفؾككٌٝ اككذٙ ايظككاٖز٠، ٚايككدخٍٛ اعطٝاتٗككا يف َككدارات  

 ٞ ٚايؾزيف ايٓؾٛتايبشح 

  ٝشٜٛيٛدٝا اسبزن١ ايعزب١ٝ

ايتٛؽكككٝو املككككدّ ٭ْكككٛاع اسبزنككك١ ايعزبٝككك١ ٜٓبجكككل َكككٔ بككك٪رتي، إسكككداُٖا  ُكككٌ إٕ صب

تككارؽبٞ ٜٓطًكككل َكككٔ ايتبكككأٜ املعكككزيف يكككد٣ عًُككا٤ ايًغككك١ قكككدَا٤ َكككِٓٗ ٚضبكككدثي، ٚثاُْٝٗكككا   

ٍٛٓ عًٝٗكا ايبكاسجٕٛ يف َعآٜك١ اسبزنكات         َٓٗذٞ ٜتبد٣ َٔ خ٬ٍ ايطزم اإلدزا٥ٝك١ ايكب عك

ٚايفٝشٜكا٥ٞ ايضككُعٞ إىل ايتٛ ٝكو ايضككٝاقٞ نُككا   ٚا٫ْتككاٍ بٗككا َكٔ ايٛؽككو ايفٝشٜٛيككٛدٞ   

ٖككٛ اسبككاٍ يف ايضككهٕٛ ٚاإلَايكك١، ٚيًٛقككٛف عًكك٢ سكٝككك١ ٖككذٙ ا٫خت٬ ككات ٚايفؾككٌ  ٝٗككا، ٫          

َٓاـ َٔ تتبع َزاسًٗا ايته١ٜٝٓٛ، ٚقزا٠٤ خؾا٥ؾٗا ايضُع١ٝ قزا٠٤ طٝفٝك١، قؾكد ذبدٜكد    

اِٖ يف َك٤ٌ بعكا ايجغكزات ايكب     َٛاقعٗا، ارتهاسا ع٢ً املعازب١ املخ.١ٜ ايدقٝك١،   ا قد ٜض

  ً  َفتٛس١ رتسا َٔ ايشَٔ 

 طبزز اسبزنات ايعزب١ٝ

ٜظٗككككز ازبٗككككاس ايٓطكككككٞ ايبغككككزٟ يف ؽككككٛر٠ تزنٝبٝكككك١  ٝشٜٛيٛدٝكككك١، تضككككُو بت تٜكككك١  

ايعًُٝكك١ ايتؾككٜٛت١ٝ ٚايٓطكٝكك١ بغككهٌ تٚرٟ َٚزتككب عكك. آيٝكك١ عقكك١ٜٛ َتبديكك١ حبضككب تبككدٍ     

ٖككا ايغككفتإ، ٚإ ا َككا ساٚيٓككا ايٛقككٛف عًكك٢ اا٦ٝكك١ ، أتْاٖككا إىل ايكؾككب١ ااٛا٥ٝكك١، ٚأع٬ايٓؾككٛت
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يتشدٜكد ا٭عقككا٤ املضك٪ٚي١ عككٔ إْتكاز ايؾككٛا٥ ،   ْٓككا     ايٓؾككا٥ ايفٝشٜٛيٛدٝك١ ايككب ٜتخكذٖا   

ْكو ع٢ً أنجز ا٭عقكا٤ تعكٝكدا َكٔ سٝكح اٯيٝك١ عًك٢  كزار ايرتعكٝو ٚايتؾكف١ٝ ٚايتًكٜٛٔ،           

    ٟ اصككتجٓاٙ اشبًٝككٌ َككٔ طبككارز    ٚا٭نجككز تٛ ٝفككا ٭عقككا٤ ازبٗككاس ايٓطكككٞ، ٖٚككٛ ازبككش٤ ايككذ

خزدكك  َككٔ ازبككٛف،  كك٬ تكككع يف    »ازبٗككاس ايٓطكككٞ يدٜكك٘، ْٚكككزأ ٖككذا يف قٛيكك٘ إٕ اسبزنككات     

َدردكك١ َككٔ َككدارز ايًضككإ، ٫ٚ َككٔ َككدارز اسبًككل، ٫ٚ َككٔ َككدارز ايًككٗا٠، إيككا ٖككٞ ٖاٜٚكك١ يف       

"«ااٛا٤
1

 "، عًُا إٔ ازبٛف عٓدٙ ٖٛ ايرتنٝب ايعقٟٛ ايذٟ ٜدْٛ اسبًل 

ا٭صكككاظ، ٚستككك٢ ٜتٗٝككك  يٓكككا ايٛقكككٛف عًككك٢ اا٦ٝككك١ ايرتنٝبٝككك١ يٮعقكككا٤      ٚعًككك٢ ٖكككذا 

املض٪ٚي١ عٔ إؽدار ايؾكٛا٥ ،   ْٓكا عبضكب إٔ املكٓٗر ؼبكتِ عًٝٓكا ا٫ْعتكام َكٔ أصكز ايتٛدك٘           

، يٓزنش  كل ع٢ً تًو ا٭عقا٤ امله١ْٛ يًذكٛف ٚايكب   ايتفؾًٝٞ ٭عقا٤ ازبٗاس ايٓطكٞ 

ٕ ايٓؾككا٥ تضككِٗ يف إؽككدار   َٝهككاْٝشّ ايٓطككل باسبزنككات ٜكككّٛ عًكك٢ ث٬ثكك١     » ، اْط٬قككا َككٔ أ

"، ٚقبكٌ اشبكٛ  يف   2"«ٝإ ٚايتذكاٜٚو ايٓؾكٛت ٚاسبب٬ٕ أدٗش٠ عق١ٜٛ، ٖٞط ازبٗاس ايتٓفضٞ، 

ٚ ككا٥و ٖككذٙ ا٭عقككا٤، ًٜٝككل بٓككا إٔ ْهغككو عًكك٢ ازباْككب ايتغككزؼبٞ اككا، بغٝكك١ تٛفككٝو آيٝكك١    

 ايٓطل بغهٌ أٜضز   

ٜكرتاٚ   »تكد َكٔ ايكز٥تي ٚؽك٫ٛ إىل اسبٓذكز٠،       كز صبكٛف ل  ط  la thrachéايكؾب١ ااٛا٥ٝك١  

 " ٚ ٝفتٗا متزٜز ااٛا٤ 3"«صِ 11صِ ، ٚطٛاا سٛايٞ  2.5إىل 2قطزٖا َٔ 

ٖٞ تزنٝب عقٟٛ َتؾٌ بايكؾب١ ااٛا١ٝ٥، ٜغكهً٘ ث٬ثك١ أدكشا٤ ر٥ٝضك١     ط  larynxاسبٓذز٠ 

 ٖٚٞط

 cricoide قزٚف ازبش٤ ا٭ت٢ْ َٔ اسبٓذز٠ »

  thyroidsايغقزٚف ايدرقٞ 

                                                 

  64اشبًٌٝ بٔ أ د اايفزاٖٝدٟ، ايعي، ـ  -  1

2- Luc ostiguy , Robert Sarazin , Glenwood Frons , Introduction a la phonétique 

Comparée (les sons) ; les presse de l’université –laval , 1996 , p11  

  101، ـ 1997أ د عُز طبتار، تراص١ ايٓؾٛت ايًغٟٛ،عامل ايهتب ، ايكاٖز٠،  - 3
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 "arytenoids »"1ايٓضٝذإ اازَٝإ اشبًفٝإ 

 pommeأَككا ايغقككزٚف ايككدرقٞ،  ٗككٛ ازبككش٤ ايبككارس َككٔ اسبٓذككز٠ ٜٚضكك٢ُ أٜقككا بتفاسكك١ آتّ     

d’Adam   ٜٔبكك٘، عًكك٢ إٔ ٜكككّٛ ايٓضككٝذإ   ٝي يف ْكطكك١ ايتكا٥ُٗككاايٓؾككٛتٚٚ ٝفتكك٘ عككد ايككٛتز

 ٝإ عزفٝا ٚطٛيٝا ايٓؾٛتٝإ بتشزٜو أطزاف ايٛتزإ اشبًف

 ط glotteشَار امل

املٛصكٝك١ٝ، ٖٚكٛ عقكٛ     باٯي١ا٭ٚا٥ٌ، تغبٝٗا  ايٓؾٛتَؾطًو  املشَار اصتعًُ٘ عًُا٤ 

ٝي، ٚيك٘  طكا٤ املشَكار    ايٓؾكٛت ايفكزاغ ايٛاقكع بكي ايكٛتزٜٔ     » ؼبانٞ اٯي١ ٚؽفا ٚٚ ٝف١، إْك٘  

épiglotte»"2  تًشككل "، ٜٚضككُٝ٘ آخككزٕٚ بًضككإ املشَككار، ٚمتهككٔ سزنكك١ ا٫ْفتككا  ٚا٫ْغكك٬م ايككب

ٝي َككٔ إؽككدار أؽككٛات حبككد٠ تضككِٗ يف آتا٥ٗككا تردكك١   ايٓؾككٛتبفككزاغ املشَككار إثككز اٖتككشاس ايككٛتزٜٔ  

 ا٫ْكبا  ٚا٫ْبضاط 

 

 ط épiglotteيضإ املشَار 

ٖٚكٛ عًكك٢ عككهٌ يضككإ َجبكك  بكك ع٢ً اسبٓذككز٠ يف أسككد طككز ي، بُٝٓككا ٜتشككزى ايطككزف  

" ٚ ٝفتك٘ سذكب ايطعكاّ    3ِ يك٘" ٖٚٛ ايعقٛ ايذٟ واٙ ابٔ صكٝٓا بايغك٤ٞ ايكذٟ ٫ اصك     ايجا٢ْ،

 عٔ املزٚر إىل ازبٗاس ايتٓفضٞ، ٫ٚ ْعزف ي٘ ٚ ٝف١ ؽٛت١ٝ   

 

 ط cordes vocales ٝإايٓؾٛتايٛتزإ 

أعكككب٘ عكك٤ٞ بغكككفتي لتككدإ أ كٝككا بكككاسبٓذز٠ َككٔ اشبًكككو إىل     "عقككٛإ َطاطٝككإ    

      ّ ، ٜ٪تٜككإ  cricoideأٟ عٓككد  قككزٚف " 4"ا٭َككاّ، ًٜٚتكٝككإ عٓككد  يككو ايكك.ٚس املضكك٢ُ تفككا  آت

                                                 

  101، ـ أ د عُز طبتار، تراص١ ايٓؾٛت ايًغٟٛ -  1

  20، ـ1992،  1غ١ٜٛ، تار ايفهز ايًبٓاْٞ، بريٚت، يبٓإ، طعؾاّ ْٛر ايدٜٔ، عًِ ا٭ؽٛات ايً - 2

  66ٜٓظزط رصاي١ أصبار سدٚخ اسبزٚف، ـ - 3

  135نُاٍ  بغز، عًِ ا٭ؽٛات، ـ  - 4
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  ٚتردكك١ اٖتشاسُٖككا ٖككٞ املككتشهِ   ايٓؾككٛتسزنكك١ اٖتشاسٜكك١ أثٓككا٤ ايككش ري َتضككببإ يف إؽككدار     

  ا٭ٍٚ يف ايرتتت،  هًُا ناْا َغدٚتٜٔ َٔ طز ُٝٗا عٓد ايغقارٜو نإ ايرتتت أن.   

 طcavité résonateursاسبذزات ايز١ْٝٓٝ 

تا٥زٜكك١ متتككد إىل   ٖٚككٞ اسبذككزات ايككب تكككع يف ايتذٜٛككو اسبًكككٞ عًكك٢ عككهٌ  ككزف          

يٮَكككٛاز   amplificationايتذٜٛكككو ايفُكككٟٛ، ٚاكككا تٚر َٗكككِ يف عًُٝككك١ ايرتعكككٝو، ٚتؾكككف١ٝ      

١ٝ ايٓؾككككٛتي ستكككك٢ متهككككٔ َككككٔ إسككككداخ ايتٛا كككككات  ايٓؾككككٛت١ٝ ايؾككككاتر٠ َككككٔ ايككككٛتزٜٔ ايٓؾككككٛت

harmonique  (1  )ٜٓظز ايغهٌايٓؾا٥ ايب متٝش 
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 سدٚخ اسبزن١ ايعزب١ٝ ٚطبٝع١ تهْٛٗاط

، ٖٛ ْتاز يتؾكاتّ دضكُي  ُٝكا بُٝٓٗكا     ايٓؾٛتأثبت  ايدراصات ايفٝشٜا١ٝ٥ إٔ سدٚخ 

 -ااكككٛا٤ عكككات٠–يف ٚصككل َكككاتٟ،  ٝٓكككتر عككٔ  يكككو، ربًخكككٌ ٚافكككطزار زبش٦ٜككات ايٛصكككل    

ز ٚاٖتكشاسات، تضتغكعزٖا ٚتًتكطٗكا ا٭ ٕ ايبغكز١ٜ،  كا ٜكدٍ عًك٢ إٔ        ٜتغهٌ عًك٢ إثزٖكا أَكٛا   

 أدٗش٠ ا٫صتكباٍ ايضُع١ٝ عٓد اإلْضإ ٫ تكزأ إىل أثز  يو ايتؾاتّ 

ايًغكٟٛ ٫ ؽبكزز يف سكٝكك١ سدٚثك٘ عكٔ ٖكذٙ اٯيٝك١،         ايٓؾكٛت ٚفُٔ ٖذا املعط٢،  ك ٕ   

يتكا٥ٗكا  ُٝكا   أ سدٚثك٘ بعكد   ا٭عقا٤ املض٪ٚي١ عك  ( 1ٖٞ)ايغهٌسٝح إٔ ا٭عقا٤ املغه١ً ي٘ 

بٝٓٗا تشآَكا َكع ااكٛا٤ املتؾكاعد َكٔ ايكز٥تي بكد٤ا َكٔ أعقكا٤ ايرتنٝكب اسبٓذكزٟ ٚؽك٫ٛ             

إىل ايغفتي،  ري إٔ ٚد٘ ايتعكٝكد ٫ ٜهُكٔ ٖٓكا، بككدر َكا ؼبكدخ َكع سكدٚخ ؽكٛت اسبزنك١           

ٝ    1تاخٌ ازبٛف ،ايكذٟ ٖكٛ َؾكدر سكدٚخ ايؾكٛا٥  ايضكت١"       كك١  "، ٚٚدك٘ ايتعكٝكد ٖٓكا، ٖكٛ اسبك

٫ ٜؾكطدّ ٖكٛا٤ ايككش ري، أثٓكا٤ ايٓطكل بٗككا، بك ٟ سكادش أٚ َككاْع أٚ        »ايكا٥ًك١ إٔ ٖكذٙ ا٭ؽككٛات   

"، سٝح ْكو ع٢ً طبايف١ ٚتٓاقا ؽارل، ٚيعًك٘ ايكزأٟ  اتك٘ ايكذٟ ت كع باشبًٝكٌ إىل       2«"عا٥ل

"، تٕٚ ايتفؾككٌٝ  3"«سٝككش تٓضككب إيٝكك٘ إ٫ ازبككٛف   »ايككتًُؿ َٓٗككا، ٚعككدوٖا أؽككٛاتا ثاْٜٛكك١، ٫     

ؾكٜٛت١ٝ يكٝط َكٔ بكار ايكؾكٛر      ٓب اشبًٌٝ بكٔ أ كد ايفزاٖٝكدٟ ملعآٜك١ اٯيٝك١ ايتٓ      ٝٗا، ٚدب

املعككزيف، ٚإيككا يتعككذر إتراى نٓٗٗككا بضككبب  ٝككار آيٝكك١ ايتغككزٜو ٬ََٚضكك١ ايككدٚاخٌ ايباطٓٝكك١  

 يًذٗاس ايٓطكٞ 

عٓد ٖذا امل خذ ٫ ظبد ب٘دا َٔ ايعٛت٠ إىل َا قدَت٘ ايدراصكات ايتغكزؼب١ٝ َكٔ ٚؽكو     

ؾككٜٛ  باسبزنككات صككٛا٤ يف ايًغكك١ ايعزبٝكك١ أّ يف  ريٖككا َككٔ ايًغككات، ٭ْٗككا ٚاسككد٠    يعًُٝكك١ ايت

ٚا٫خككت٬ف ٫ ٜطككزأ إ٫ عًكك٢ عككهٌ اسبزنكك١ تاخككٌ ايرتنٝككب ايفُككٟٛ، ٚاسبكٝككك١ املخ.ٜكك١،     

                                                 

ؽ. املتٛيٞ، تراصات يف عًِ ا٭ؽٛات، ا٭ؽٍٛ ايٓظز١ٜ ٚايدراصات ايتطبٝك١ٝ يعًِ ايتذٜٛد ايكزآْٞ، َهتب١  ٜٓظزط - 1

  32ت(،  ـسٖزا٤ ايغزم، )ت 

  270عؾاّ ْٛر ايدٜٔ، عًِ ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ـ  -  2

  64اشبًٌٝ بٔ أ د ايفزاٖٝدٟ، ايعي، ـ   - 3
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ع١ًُٝ ايٓطل باسبزن١، تبدأ سي ٜبً  ااٛا٤ املتؾاعد َٔ ايكز٥تي عك. ايكؾكب١    ت٪ند إٔ 

ٝي ضبككككا ا٫ٖتككشاس ايككرتتت،  ايٓؾككٛت،  ٝقككغل عًكك٢ ايككٛتزٜٔ  ااٛا٥ٝكك١، إىل َٓطككك١ اسبٓذككز٠ 

ٜٚٓككتر عككٔ  يككو عًُككٝب اْكبككا  ٚاْبضككاط يفتشكك١ املشَككار، سٝككح ٜٓفككتو املُككز ايككذٟ بككي          

ايٛتزٜٔ، صاضبا  يًٗٛا٤ املقطزر ايؾعٛت إىل أع٢ً ع. سذزات ايكزْي سٝكح تبكدأ عًُٝكات     

  ايرتعٝو ٚايتؾف١ٝ يًؾٛت املتؾاعد إىل باقٞ ا٭عقا٤

ايًغككٟٛ ٚبغريٖككا َككٔ   ايٓؾككا٥ ٜككدٍ عًكك٢ إٔ عًُٝكك١ ايتؾككٜٛ  ب  ايتٛؽككٝوصبُككٌ ٖككذا إٕ 

َٚكٔ ٖٓكا   ْٓكا ْ٪نكد بك ٕ       ٝإ،ايٓؾكٛت ا٭ؽٛات، صببٗا املباعز ا٫ٖتشاس ايذٟ ؼبدثك٘ ايكٛتزإ   

، ٚنكذا ايؾكف١   le timbreايٓؾكٛت ٚنكذا ْكٛع     la nature de la phonationطبٝعك١ ايتؾكٜٛ    

تٝذ١ ي١٦ًٝٗ ايرتنٝب١ٝ ايٛتزٜٔ أثٓا٤ ا٫ٖتشاس، ٚظبُع ٖذٙ اسبكا٫ت  ا٭صاص١ٝ يًؾٛت ٖٞ ْ

 يفط

   ايٛفع اشباـ بايتٓفطbreath 

   ٚفعُٗا يف ساي١ إؽدار ْغ١ُ َٛصٝك١ٝ  musical note  

    ٚفعُٗا يف ساٍ ايٛعٛع١  whisper 

   ٚفعُٗا يف ساي١ تهٜٛٔ ُٖش٠ ايكطعglottal stop"1" 

                                                 

  101، ـ 1997أ د عُز طبتار،تراص١ ايٓؾٛت ايًغٟٛ،عامل ايهتب ، ايكاٖز٠،  - 1

2 

غضروف 
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 ٝي أثٓا٤ ايٓطل باسبزن١ايٓؾٛتيٛتزٜٔ ا٦ٖٝات 

ٝإ آْٝكا لجكٌ صكببا َباعكزا يف طبٝعك١      ايٓؾكٛت  نزْا إٔ ايٛفع ايكذٟ ٜتخكذٙ ايكٛتزإ     

ٝإ يف ايٓؾكٛت يشّ عًٝٓا إٔ ْٛفكو ايٛفكع١ٝ ايكب ٜتخكذٖا ايكٛتزإ       ٭دٌ ٖذاايؾاتر،  ايٓؾٛت

ٝإ َكٔ تردك١   ايٓؾكٛت إ ٜكدْٛ  ٝٗكا ايكٛتز   ، ٖٚٞ ايٛفع١ٝ ايب ايٓؾا٥ ساٍ ايٓطل باسبزن١ ٚ

"، 1ا٫يتؾككام،  تكككّٛ نُٝكك١ ااكككٛا٤ املتؾككاعد٠ َككٔ ايككز٥تي بٗشُٖكككا إثككز سزنكك١ تدا عٝككك١ "        

، ٖٚٗٓككا تؾككدر ايؾككٛا٥  ناًَكك١، قؾككريٖا ٚطًٜٛككٗا، اككا     5ٚيجككٌ اككا يف ايغككهٌ بايٛفككع١ٝ   

  ٝٗا ايضهٕٛ  

( ٖككٞ ١ٝ5 إفككا ١ إىل ٖككذا،  كككد أثبكك  ايٛؽككو املخكك.ٟ إٔ ايؾككٛر٠ املُجًكك١ يف )ايٛفككع 

اا٦ٝكك١  اتٗككا ايككب تتخككذٖا سزنكك١ ايككٛتزٜٔ أثٓككا٤ ت تٜكك١ ايٓٛتكك١ املٛصككٝك١ٝ، ٚنككذا ايؾككٛاَ      

                                                 

1-  Jean marie pierret ; phonetique historique du français et notation de phonétique 

générale ; Peeters louvain-la neuve ; 1994 ; p14.   

3

 

 المزمار
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(، 6ا ٗٛر٠، / م، ط، ر، ت   /  ٖٚٞ ايٛفع١ٝ ايب تضكبل سايك١ ا٫ْضكدات ايتكاّ يف )ايٛفكع١ٝ      

 سٝح ؼبدخ َا ٜضُٝ٘ احملدثٕٛ بايٛقف١ اسبٓذز١ٜ ٚسدٚخ ؽٛت ُٖش٠ ايكطع 

 "1"٠ تظٗز تٚر٠ نا١ًَ يرتتت ٚاسدط ؽٛر4ايغهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽفات اسبزن١

قضككِ عًُككا٤ ايعزبٝكك١ بككار ايؾككفات إىل ثكك٬خ، أ٫ٖٚككا أصاصكك١ٝ ذبككدتٖا ٦ٖٝكك١ خككزٚز            

املزصكٌ،   ايٓؾكٛت ايٓفط بي اعبباص١ٝ ٚسز٠، تتًٖٛكا ايؾكف١ ايجاْٜٛك١ ٚضبكدتتٗا ٦ٖٝك١ خكزٚز       

ٜفكككزم بكككي ايؾكككفات ا٭صاصككك١ٝ   دعكككٌ صكككٝبٜٛ٘   »ٚثايجُٗكككا متٝٝشٜككك١ بكككي املتغكككابٗات، سٝكككح   

،  ا ٗٛر، َٓع ايٓفط إٔ ػبزٟ َعك٘، ٚايغكدٜد   ايٓؾٛتٚايجا١ْٜٛ ع٢ً أصاظ َزاعا٠ ايٓفط ٚ

٘  ايٓؾكككٛتٖكككٛ ايكككذٟ آكككع    "، إ٫ إٔ ٖكككذا ايٛؽكككو مل ًٜشكككك٘ صكككٝبٜٛ٘ ببكككار     2"«إٔ ػبكككزٟ  ٝككك

 اسبزنككككات يضككككببي ر٥ٝضككككيط ا٭ٍٚ ٖككككٟٛ ايعضككككز ايككككذٟ سبككككل بامل٬سظكككك١ اٯْٝكككك١ ٚاملعآٜكككك١   

،  كككري أْككك٘ با٫صكككتٓات إىل   ايٓؾكككا٥ ايتذزٜبٝككك١  أَكككا ايضكككبب ايجكككاْٞ،  ُهُٓككك٘ طبٝعككك١ خكككزٚز      

بايقكزٚر٠ ٜ خكذ ؽكف١ ازبٗكز،      ايٓؾكا٥  ايتعزٜو ايذٟ خؿ ؽفب ازبٗز ٚااُط، ْدرى إٔ 

٭ْ٘ ؼبكدخ إثكز تٛقٝكو َفكاد٧ يًكٓفط، ٚقكد أنكدت ايدراصك١ املخزبٝك١ ٖكذا ايٛؽكو، ٚ يكو             

                                                 

  35، ـ 2000ملًو  ٗد ايٛط١ٝٓ، ، َٓؾٛر ضبُد ايغاَدٟ، ايٓؾٛتٝات ايعزب١ٝ ،َهتب١ ا - 1

 52، ـ2006، 2َهٞ ترار، ا ٌُ يف املباسح ايٓؾٛت١ٝ َٔ اٯثار ايعزب١ٝ، تار ا٭تٜب يًٓغز ٚايتٛسٜع، ط - 2

5الوضعية   

6 الوضعية  
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امل٪يككو َككٔ صكك  تردككات، ٚايككب تتقككو َككٔ خ٬اككا َضككتٜٛات    (jespersonباصككتعُاٍ َكٝككاظ )

ازبٗككز، سٝككح أبككإ املكٝككاظ بكك ٕ ايفتشكك١ ٚا٭يككو ٖككٞ أنجككز ايؾككٛا٥  دٗككزا، تًٝٗككا ايهضككز٠           

َٓ  "1 ايق١ُ" طبٝعك١ ٖكذٙ ايؾكف١ ايكب ت٪خكذ       ٖكا  ُزٓت ايٓؾكا٥  ا إقؾا٤ ايؾف١ ايجا١ْٜٛ عكٔ  أ

عقكككٜٛٔ، بُٝٓكككا يف سكككاٍ ايؾكككٛا٥    عٓكككد َكككزٚرٙ عٓكككد ْكطككك١ ايتككككا٤ اي   ايٓؾكككٛتبد٫يككك١ ٦ٖٝككك١  

 ٚايتؾٜٛ   ايٓؾٛتٚاسبزنات،  ٓشٔ يف ْكط١  ٝؾ١ًٝ متجٌ َبدأ َٚٓغ  

 

 ١ ٚايجكٌ يف اسبزن١ ايعزب١ٝاشبفإ

ي٦ٔ ناْ  ايؾف١ ايجا١ْٜٛ قكد أيغٝك  يف ٚؽكو اسبزنك١ ايعزبٝك١،  ك ٕ ايدارصكي قكد          

زٜٓتٗكا، أٟ أْٗكِ صكعٛا    أثارٚا َض ي١ أخز٣ ربؿ ايطبٝع١ ايفٝشٜا٥ٝك١ يهكٌ سزنك١ َكارْك١ بك    

 articulatoireإىل املكارْككك١  ُٝكككا بكككي اسبزنكككات خفككك١ً ٚثكككك٬ً، ٖٚكككٛ ٚؽكككو ارتهكككاسٟ ذبككككدتٙ          

ايفتشك١ أخكو عًك٢     ايٛفعٝات ايب ت خذٖا أعقا٤ تغهٌٝ اسبزن١ أثٓا٤ ايٓطل،  ككايٛا إٔ  

إ، "، اصتٓاتا إىل ٚؽو اسبزن١ ا٫ْبضاط١ٝ ايكب ٜ خكذٖا ايًضك   2ايعزر َٔ ايهضز٠ ٚايق١ُ"

ايهضككز٠ أخككو عًككِٝٗ َككٔ    »ٚا٫ْفتككا  ايٛصككطٞ ايككذٟ تتخككذٙ ايغككفتإ  نُككا  ٖبككٛا إىل إٔ       

"، َٚ٪ت٣  يو إٔ ازبٗد ايذٟ ٜ٪تٜ٘ ايًضإ اْهضارا َٔ اسبٓو ا٭ع٢ً، أت٢ْ َكٔ  3"«ايق١ُ

ارتفاع٘ ٚذبدر ٚصط٘ إىل ايغار ا٭ع٢ً  ٚيذا بات ٚؽفِٗ ٜته٧ باط٦ُٓإ ع٢ً صٓد قكٟٛ يف  

 ت ازبٛار١ٜ بي اسبزنات، سٝح دا٤ ايتؾٓٝو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞطايتعًٌٝ يًع٬قا

-ُٓ  ١ ٚايفتش١ َتذاٚرتإ َتباعدتإايق

  تش١ ٚايهضز٠ َتذاٚرتإ َتكاربتإ -

ُٓا -  ١ ٚايهضز٠ َتباعدتإيق

                                                 

 121، ـ 1998يكاتر عبد ازبًٌٝ، ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، تار ؽفا٤، عُإ، ٜٓظز، عبد ا - 1

   273ٜٓظز، عؾاّ ْٛر ايدٜٔ، عًِ ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ـ -  2

  273ْفض٘، ـ  -  3
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إٕ ايٛؽككو املكككدّ اككذٙ ايع٬قككات، دككا٤ تعًكك٬ٝ يٓظككاّ ا٭بٓٝكك١ ايؾككز ١ٝ يف ايًغكك١، َككٔ   

ُٖككاٍ،  تٛ ٝككو ايعككزر سبزنكك١ ايٓؾككب دككا٤  ايبككا، ٚيككٝط أتٍ عًكك٢      سٝككح ا٫صككتعُاٍ ٚاإل 

 يو َٔ ايٓؿ ايكزآْٞ، ايذٟ ػبك٤ٞ  ٝك٘ عكدت ايفتشكات املضكتع١ًُ َقكاعفا يًقكِ، ٜٚفكٛم         

( سزنككك١ 1000) سزنككك١ ايهضكككز بج٬ثككك١ أفكككعاف َكككٔ ؽكككٝغ١ ) عكككٌ(، حبضكككار أصكككاظ أي كككوَ     

(raison)"1       ٖككٞ أخككو اسبزنككات تًٝٗككا    "  َٚككٔ ٖٓككا، دككا٤ ايتعًٝككٌ عٓككد صككٝبٜٛ٘ بكك ٕ ايفتشكك١

ايهضز٠، ٚايق١ُ أثكًٗا، ٚي٦ٔ دا٤ت ٖذٙ اي.١ٖٓ َكٓع١ ٚؽفا، إ٫ أْٗا ذبتكاز إىل عك٤ٞ َكٔ    

 ايتعًٌٝ ايفشٜٛيٛدٞ َٔ خ٬ٍ قزا٠٤ َت ١ْٝ يهٝف١ٝ تًٕٛ اسبزن١ ٚتغهًٗا 

 

يكككد أعككزْا  ُٝككا صككبل، إىل إٔ تغككهٌ اسبزنكك١ ٜبككدأ سككي ٜبًكك  ايتؾككٜٛ  َٓتٗككاٙ يف        

ُككٟٛ، ٚذبدٜككدا يف َككا بعككد ايًككٗا٠ سٝككح َٓبكك  ايًضككإ، َٚككٔ ٖٓككا تبككدأ َزسًكك١       ايرتنٝككب ايف

ٚفكع ايغككفتي ٚٚفكع ايًضككإ،    »تغكهٌ اسبزنكك١ َكٔ فككِ إىل  كتو إىل نضككز،  يكو بد٫يكك١     

، َككٔ ٖٓككا  " 2"«ُٖٚككا ٜغككه٬ٕ صبككز٣ ااككٛا٤ عًكك٢ عبككٛ ػبعًٓككا يٝككش اسبزنكك١ عككٔ ا٭خككز٣         

ًضككإ ٚاملُككز ااككٛا٥ٞ يف ايغككفتي،  شككي    و يٓككا َعٝككار ايجكككٌ ٚاشبفكك١ بد٫يكك١ ٚفككع اي    ٜتهٓغكك

ْت َككٌ يف ايٛفككع ايككذٟ لتجككٌ  ٝكك٘ ايًضككإ ٚايغككفتإ عٓككد ايٓطككل بايفتشكك١، ظبككدٙ ٚفككعا            

َٓبضطا ضباٜكدا، ٫ ارتفكاع  ٝك٘ ٫ٚ اغبفكا ، اعٓك٢ إٔ ايعقكٜٛٔ ٜهْٛكإ يف سايك١ ٫ دٗكد،          

                                                 

  67ٜٓظز، إبزاِٖٝ أْٝط، ا٭ؽٛات ايًغ١ٜٛ، ـ - 1

 40ايكاٖز٠، )ت ت(،  ـضبُٛت  ُٗٞ سذاسٟ، َدخٌ إىل عًِ ايًغ١، تار قبا٤ يًطباع١ ٚايٓغز ٚايتٛسٜع  -2

 الضّمت 

حت الفت  

 الكسرة 
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ُْٖكا خفك  ٖكذٙ اشٔبف ك١؛ ٭     »ٚعًٝ٘  كد عدت ايفتشك١ أخكو اسبزنكات،     ْٖك٘ يكٝط َٓٗكا عك٬ْز     ٚإ

ُْٖا ٖكٞ آشيك١ ايكٓفط    "،  اشبفك١ بٗكذا املعٓك٢، َكٔ     1"«ع٢ً ايًضإ ٚايٖغَف١، ٫ٚ ذبٓزى أبّدا،   

ايضٗٛي١ ٚايٝضز ٚا٫قتؾات يف ازبٗد ايًغٟٛ، ٫ٚ ع٬ق١ اا بايبعكد ايفٝشٜكا٥ٞ َكٔ قك٠ٛ ٚنكِ      

  ٓذكد ؽكاسب ايهتكار ٜككٍٛط    ؽٛتٞ   ري أْٓا يٛ اْتكًٓا باملفّٗٛ  ات٘ يف ساٍ ايهضز ٚايقكِ،  

َٔككٔ َ ُعككٌ   » ٕٖ َ ٔعككٌ )بهضككز ايعككي( أنجككز يف ايهكك٬ّ  ١ُٖ، أ٫ تككَز٣ أ ايهضككز٠ أخككٗو عًككِٝٗ َككٔ ايقكك

ٚايعًكك١ ٖٓككا، دككا٤ت ؽككز ١ٝ اعتُككد  ٝٗككا عًكك٢ ازبُككع ٚامل٬سظكك١ ، ُٚبكك           ، "2«")بقككِ ايعككي( 

سظك١ ايفٝشٜٛيٛدٝك١   اسبهِ ع٢ً  تٛؽٝو َا ٖٛ قا٥ِ يف ايضكًٝك١ َكٔ نك٬ّ ايعكزر، ٭ٕ امل٬    

ْتٝذ١ ع١ًُٝ،  ايٓطل بايهضز٠ تهًو نُا ٖٞ تهًو يف ايقكِ، ٚازبٗكد ايكذٟ     ٫ متدْا ب ٟ 

ٜبذي٘ ايٓاطل يف تقٝٝل  ز ااٛا٤ ع٢ً َضت٣ٛ ايغكفتي يف ايهضكز، ٜبذيك٘ أٜقكا يف ايٓطكل      

بايقككِ  ٚيف ٖككذٙ اسبككاٍ، ٫ َٓككاـ َككٔ ايًذكك٤ٛ إىل اإلثبككات ا٭نٛصككتٝهٞ َككٔ خكك٬ٍ قككزا٠٤       

٭بعككات ايهُٝكك١ يكككِٝ ايككرتتت ٚايغككد٠، متككدْا بٗككا ايؾككٛر ايطٝفٝكك١ يهًتككا اسبككزنتي، َٚككٔ ثككِ   ا

 ع٢ً َكاتٜز ايتفاٚت بُٝٓٗا    ايٛقٛف

 

 

                                                 

  147،ـ4ايهتار، ز صٝبٜٛ٘ ، - 1

  147،ـ4، زْفض٘ - 2
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 تصدُر 

ُعدددد رسددددوت رسصدددَتّ سيسدددٔ رسي، دددِا رسيمددديجنّب ٍحندددَور  ددد ِ ِي ر ددد     دددَ       

مدرورتً رسيشيِئِ سِجِيت رسبنيٗ رسيغَْب مبخييف جتيِيتً رسصرسِٔ ٍرسنشَُدٔ ٍر٠ ديَ ِٔب   

ٍىدددَ مي ددد  ت قددده عل اِ يدددً اي ددديٗ رسيغدددٔ رسثددددميٗ ا  دددعِي  ر جِدددح ٞسيدددَرٗ ر دددي        

كدديو  و رجنبجثدد  تصددَورتي  رسينث ُددٔ ادده ٍاددّ ا ِدد   طددرٍوٓ     رإلاذددي ْ سيددنق رسثر جنددّب س 

عسددٟ  رسصددَت ا مَاددز مي ِددا مدده رلثيو دديت رسيغَُددٔب ٍعلورز  يدُيتددً رسيشيِيِددٔ ا  ددي          

 ر٠ٍسَُيت رلعيجلٔ رسيميجنِٔ.

ع رٗ ى ر رسَضزب ٍا تل رإلغررٗرت رسيثنِٔ رسيت رجن ي  ايِيي رسدوت رسصَتّ رسعر دّ   

رإلدررِ٘ددٔ رسدديت روتمدد   معيليددي  عددد لوددَ  رٞ ددبكيَغرر  ٍرسكِ ددَغرر      يايشدديا ر دددٍل 

رلنثَمٔ رسصَتِٔ ر٠ٍو ِٔب تع   ر ا رسيغَْ ر درثّ  طدرٍوٓ رٞجنعيديع اده   در رسيَددً      

رسيددنث ْ رسعِدديجنّب ٍر٠ثددر رسادِعددّ رسيعددياف رسدد ْ مددي سيٙدد  رسدور دديت  رسعر ِددٔ تيددَوٕ        

 دددِبًَُ ٍرٞاي ددديٗ  الُدددد مثَٞتدددً وددديوز رلنثَمدددٔ      سددددٍلٌ  يٞميجدددي  رلقيددد  لمدددي يت  

ُق ددد  عل عمكيجنِدددٔ سدددَ  ايددد  رسيغدددٔ ر ددددُح مددده » رسصدددَتِٔ ر درثِدددٔ لٍو لجيدددل اي دددّ 

 ."1"«مَاف رسند عل مَاف رسنص 

" 2ض ه ى ر رلعقٕب رسي   اي يٗ ر٠ َرت رلعي رُه  مجدي  " دي يو سمده رسعديجنّ""     

" عل ضدددرٍوٓ عوطددديت رسصدددَت  4عد ابدددد رسعاُدددا مصددديَ "" " ٍ" ددد3ٍ"مسددد  فدددرُف ر ددديِئِ"" 

                                                 

اشدرب سدَٞت رخلقديب رسنثددْ رسعر دّ      ىِيا رلع رْب  سيع رخلقيب رسيغَْ ٍر٠ يَ ّب مٝلر رسنثد رسددٍسّ ر ديلْ   -1

رلعي ددرب امدد  رسيغددٔ رسعر ِددٔب ايِددٔ ر٢لربب ديمعددٔ رس مددَحلب اددين رسكيددو ر دددُح سينشددر ٍرسيَ ُددزب عو دددب ر٠ولوب ددددرور      

 .404ب ص8116ب 10سيكييب رسعيلّ سينشر ٍرسيَ ُزب ا يوب ر٠ولوب ة

رسعر ِدٔب ترةدٔ ُي در رلدٟ ب مرردعدٔ حن دد حن دَل غديسّب         رسيشدكِل رسصدَتّ ا رسيغدٔ    ُنثرب  ي يو سمه رسعديجنّب   -2

 ٍمي  عدىي. 01ب ص0761ب 0رسنيلْ ر٠ل ّ رسجثياب رل يكٔ رسعر ِٔ رسمعَلُٔب ة

ب 8111ب 10ر٠ ددَرت رسيغَُددٔب وُٜددٔ اطددَُٔ ٍجنقثِددٔ ٍسِاُيِ٘ددٔب لرو ٍر٘ددل سينشددر ٍرسيَ ُددزب ا دديوب ر٠ولوب ة  ُنثددرب  - 3

 .ٍمي  عدىي 00ص

ب 8111ب 10لور ددٔ رسمدد ز ٍرسكددٟاب  ددَتِيت رسيغددٔ مدده رإلجنيدديز عل رإللورحلب اددين رسكيددوب رسثدديىرٓب مصددرب ة       ُنثددرب  -4

ٍ  05ص ب 8112ب 0ا رسنثددد رسيمدديجنّب لور دديت ٍمجيا دديت ا ممددي٘ل رخلددٟ ب اددين رسكيددوب رسثدديىرٓب مصددرب ة     ٍمددي  عدددىي 

 .014ص
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رسيغَْ عل رلنق  رلخربْ  يٞميجي  سميقٔ ر٢سٔ رسيصدَُرُٔ امدبِل اي دّب مده فد،جنً  و      

ُعددع ايددٕ  ددرب ر٠غددَرو رليلُددٔ رسدديت تمدد  رسصددَت رلنقددَع فصَ ددِٔ سِاُيِ٘ددٔ مي ددرلٓب ٞ     

ين. ٍايدددٕ ىدد ر ر٠ ددديتب  اِددددت  ميكدده رسكشدددف ادده سِجِيتدددً عٞ  يٞتكدديٗ ايدددٕ رسمدددند رسدديث    

مب يددَا ايدد     Phonétique ددِيغٔ مٟمدد  رإلاددررو رسعي ددّ رسثدددُ  رسدد ْ رودديق رس َجنيِكددي  

ٍتدددددي٘ف ر٠ دددددَرتب سِيشدددددَ   عل رسعيددددد  رسيذدددددرُف س١ دددددَرت ا ديجنبِدددددٔ رس ِاَُسدددددَدّ    

 ٍرس ِاُيّ٘ب  ٍ ر٠اَ يِكّ.

 

ٍ ب ُصدقدا مبذ َادٔ مده    ٍرليص   س١طرٍسيت رسصَتِٔ رسيت ُ ثبي  ا رس صدل ر٠  

رإلفددددددكيٞت رسدددددديت ممدددددد  ر رادددددديت رسعر ِددددددٔ مبخييددددددف ت رُعيتيددددددي رسك ِددددددٔب سيذدددددد وىي   

رس ِاَُسَدّ ا  ا يع رجليدي  رسنقثدّ جلرجلدَ اب رسد ْ سدي  لٍو لجيدل سثِثييدي رسعطدَُٔ         

ا عطيو رلنثَمٔ رسصَتِٔ رسثدمئب عل  و تغ ت مٟم  رخلقديب رسصدَتّ رسعر دّ ر ددرثّ     

سدددٍل رسيددنث  رسمددقشّ عل  سدديع رلعيُنددٔ رلِدرجنِددٔ سدديسربرمر ر ي ددَ ِٔ رلييسددٔ      يخقددّ 

سيسِي ٍرلاٍلٓ  ي جدِٟت  دبكاٍغررسِٔ مكتند  رسبيسدح مده جتديٍ  ايبديت ر دا رسد ٍاّ عل          

مدددررٍلٓ ر ثدددل رسيقبِثدددّب  دددي  ددديى  ا تثددددُ  ادددررٗرت ددددد ٍراِدددٔ خلصدددي٘ق ر رادددٔ     

عثِددددد رسدددديت ميجيددددً ىدددد ر رسنددددَت مدددده ر٠مددددَرز رسيَرسثِددددٔ    رس ِاُيِ٘ددددٔب سعيددددٕ رسددددرغ  مدددده رسي 

Armorique  ب عو رس ي  رسميِ  سيثَرىر رس ِاُيِ٘ٔ رسيت ُٝلُيي رسَتررو ٍا ر سذررت رسدرجنع

ا رسيذددَُ ع ر يثددّ ٍرس  ددَْ ا ِددل  دد،و ُعِننددي ايددٕ ر دديخٟص رسنيددي٘ر رلردددَٓ مدده         

 رلبشح.
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  l’acoustiqueاي  ر٠ َرت ر٠اَ يِكّ  ٍ رس ِاُيّ٘

عو رسصَت ا سثِثيً مَددَل مديلْب ٍٍ دِب طبِعدّ تميشدعرٌ سي دٔ ر٠لوب ابدل  و         

تاةً رليكٔ رس ىنِٔ عل م يىِ  ٍمدسَٞتب ٍرسصَت رسيغَْ ا ى ٌ ر يسٔب مي ىدَ عٞ جندَت   

مه ر٠ دَرت رليلُدٔ رلنيشدرٓ ا رسقبِعدٔب سديسكٟا ا تراِبيدً رليلُدٔب تشدكِل مده رسَسددرت           

ِٔ رسصددددغرٖ رليبدسددددٔ ا طي عيددددي ٍرليَجنددددٔ ا جنغ يدددديب تار ددددب سِ ددددي  ِنيددددي ا ىِٙددددٔ    رسصددددَت

 تميمٟت ٍتيي عيت منث ٔ ٍمارتبٔب سيٝلْ سعل رسيَر ل رٞدي ياّ.

 

ٍمه ىنيب سإو  ْ ممعٕ ُنشَ عل رإلليا حبثِثٔ رسيصَُ   ٍ رسنقد   ٍ رسكدٟاب ُددسز     

ٍرسيشَ  رسيت ُي ثير  يدي رسصدَتب  ددٗر مده       ني سي ي عل ضرٍوٓ رسكشف اه طبِعٔ رسيكَو

جنثقددٔ تَسدددٌ عل  و ُكيمددّ طي عددي لٞسِددي معِنددي  حبمددو جنَاِددٔ رسر دديسٔ رسيغَُددٔ ٍتَدييددي       

رسقددديوٛ رسددد ْ  ددد   يسددددوت  رٞجنعقدددي  رإلدرر٘دددّ ايدددُٔدددد  ايدددٕ  رسيَ دددِفجم دددل ىددد ر ٍ

ي ايد  ر٠ دَرت   رسصَتّب مه وٟ  تثمِ ً عل سرٍت ثٟثٔ مك ئ ٍمعيئ سبعطدييب ُيصددوى  

رسيذددددددرُف رسدددددد ْ ي ددددددز  ددددددع رس ِاَُسَدِددددددي رسعطددددددَُٔب ٍسِاُدددددديٗ رسصددددددَت رلنقددددددَع  ٍ    

 ر٠اَ يِك.

" Jakobsonٍ"دياَ مددَو " Hallٍاددد ٍتددف اي دديٗ ر٠سمدده ا  ٍوٍ دديب ٍايددٕ و  ددي  "ىددي         

ُيعندٕ  دور دٔ ر٠ عديل            مصقي  ر٠اَ ديِكب سيدٞسدٔ ايدٕ ايد  ر٠ دَرت رس ِاُديّ٘ب رسد ْ 

يلُددٔ  ٍ رس ِاُيِ٘ددٔ سيصددَت رإلجنمدديجنّب  ييبددز وددب  دد ٌ رٞجنيثدديسّ مدده سدد  رلدديكي  عل  لو      رل

"ب مبعنددٕب  جنددً راددَو رسدد ْ ُيددي   دور ددٔ رسصددَت ٍىِٙيتددً مدده سِددح ىددَ مدديلٓب  ددي       1رسمدديمز"

   عيلىي رس ِاُيِ٘ٔ رل ِآ  ي.

ه اي دديٗ ٍايددٕ رسددرغ  مدده رسيدددرول رلعددرا رسدد ْ ارسددً رلصددقي  سدددٖ رادددثع مدد         

ُعددددَل عل ددددد ٍوٌ   Acoustique"ب سددددإو ىدددد ر رخليددددل ا رجليددددي  رل دددديىِ ّ لصددددقي      2رسيغددددٔ"

                                                 

 .27ُنثر: ابد رسثيلو ابد رجليِلب ر٠ َرت رسيغَُٔب   1-

 .81ُنثرب  عد ابد رسعاُا مصيَ ب لورتمٔ رسم ز ٍرسكٟاب ص - 2
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رسي، ِئِ ٍتبيُه ر يع يسً  ع اي يٗ ر٠ َرتب س ني  مه ُ طل ر يخدرا رسبدُل رسعر دّ  

ايدددد  رسصددددَت رس ِاُدددديّ٘ سيدٞسددددٔ ايددددٕ عَسِددددٔ ىدددد ر ر ثددددل ٍرتمدددديت  سياددددًب اَضددددي ادددده     

 ي ي  رسم عّ سيشثل رسصَتّب  ٍ رسدور دٔ رسديت تعندٕ  يلَددٔ      ر٠اَ يِك رس ْ رويق

رسصَتِٔ ٍت،ث رتيي ا رسع ئِ رسم عِٔب عٞ  و ى ر رس رع ٞ ُكيل ُج  ددٞ معرسِدي ا ِثدي    

لسدددك  و رلصدددقي  ر٠اجدددر فدددَِاي ا هيدددربرت رسغدددرب ىدددَ ايددد  ر٠ دددَرت ر٠اَ ددديِكّ    

Acoustique   رخلصدي٘ق رٞجنيثيسِدٔ سيكدٟاب ٍرسد ْ ي دز  دع        رس درت رسد ْ ُينديٍ     »مب يَا

".  ْ  جندً ُيدي    1"«رجليجنو رس ِاُيّ٘ ٍرجليجنو رس ِمَِسَدّ رليعيد   يسمد ز  ٍعلورحل رسصدَت   

 ي ِز رلررسل رسيكَُنبٔ ٍرسدُنيمِكِٔ سيصَت اند ٍ عد سدٍثً.

 

  اَ يِكِٔ ر٠ َرت رسيغَُٔ 

 ،ت سكشف ر ثي٘  رليلُٔ سيصَت  جنًر يثرت رسدور يت رس ِاُيِ٘ٔ ر دُجٔ رسيت تيِ

  ٟ سٟضدددقررب ر ي دددئ ا رسَ دددب رسنيادددل جنيِذدددٔ رإل رسددديت رسددديت       ٞ ُعددددٍ  و ُكدددَو لجدددِ

اه ٍضز رسمكَو  ٍ سيسٔ رسصد  ب سينيشدر    ر َرٗ  Les molécules ٍ مَٞت  ت،و ىي داُٙيت

و جتددد ٍضددز رسمددكَو ا فدكل تددرللرت ٍرىيددار رت ا ر دَرٗ حبراددٔ لٍوُددٔ  ٍ غدد  لٍوُدٔب عل     

ثيجنِددٔ  عددد رجنثطدديٗ رسثددَٓ رسدرسعددٔ   عددل تصدديلا ر٠دمدديا سِ ددي  ِنيدديب سثددد  سددرل "ر دده  ددِني"     

سددِا ىددَ سراددٔ رجنيثددي  مدده ىددَرٗ  »فددرسي ٍرسِددي  دد ٌ ر ثددي٘  مشدد ر عل  و تنثددل رسصددَت  

 "2"«ٍرسد  عِنًب  ل ر ي  ا لَز رليٗ حيدخ  يسيدرٍ   صدا  عد  دا مز  َو ابل  دكَو 

 عددد ع رسيددً ادده   Pendule simpleٍاددد فددبً اي دديٗ رس ِاُدديٗ ىدد ٌ ر يسددٔ  دديسنَرت رسبمددِب  

ٍضز رسمدكَو ٍسراِدً عل   د ل سِ،ود  سرادٔ دِبِدٔ ترللُدٔ ٍُبدد  ا رسعدَلٓ عل ٍضدز           

 رسمكَو تدودِي ٍطرلُي مز تنياق رسثَٓ رسدرسعٔ سً. 

 

                                                 

 .81ص لور ٔ رسصَت رسيغَْباين رسكيو ب  محد ا ر هييوب  - 1

 54ر ه  ِني رسش يٗب  رسقبِعِيتب سثِ  حن َل اي   رسثيىرٓ لرو رسكيتو رسعر ّ سيقبيأ ٍرسنشرب ص  - 2
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يِدٔ رسيصددَُ  رإلجنمديجنّب سِددح   ٍايدٕ ممديك ىدد ر رسقدر  تنبجدد  رسمد ٍوٓ رليلُددٔ سع         

ا   Les point d’articulationُدٝلْ تٟادّ ر٠اطديٗ رسعطدَُٔ اندد جنثدية رٞوتكدي  رسعطدَُٔ         

 ثددٔ مددرٍو رسيِدديو ر ددَرّ٘ب عل ويخيددٔ ا داُٙدديت ر ددَرٗ رليصدديادٓ مدده رجليددي  رسين مددّب   

يشددر ا ر ددَرٗ سِددح ت،ودد  ممدديوىي عل ودديوز رجليددي  رسنقثددّ اددرب اندديٓ رس دد  ٍرخلِشددَاب سين 

 رخليودّب ا سرأ دِبِٔ لَدِٔ.

ٍعلر ايو رسصَت ا لثيرٌ ر مدّ مي شدي ميلُدي  درُز رسيشدكلب ٍ درُز رٞجنثطديٗ         

  عددل ٍايِددٔ سدٍثددً رسثصدد ٓ ددددر رسدديت ٞ تيذدديٍ   دددارٗ مدده رسجيجنِددٔب سددإو رسصددَو رسيشثِددٔ   

ً  ٍرسي جِئِ  رايً رلَدِٔب مكن  رسبيسجع مه سك  سغي ٌب ٍسيد   ىد ٌ  وعٞ» سثِثيد

ٗ ُعاضديي تَسِددىي عل  اندد تكدَو ا دي رسصدَتّب رجليدي  وديوز ختدرز ٞرلَدديت  ر دَر

ّ ٍرسيذَُدف  رس  دَْب ٍرسيذَُدف ر يثدّب رسيذَُدف لرودل رلَددَل  " غد   و  1"«ر٠جن د

 تيسدد  جمدديٞ  وسددو ا   Spectrographeرإلمكيجنِددٔ رسيصددَُرُٔ رسدديت ادددميي رسرر دد  رسقِ ددّ  

لرسيّ اه ىِٙٔ ر٠مَرز رسصدَتِٔ اندد رإلجنمديوب ٍتبدد ي رلَضدَاّب سِدح  ٍضدش         رسكشف ر

 ددَت   »سنددي  و رسصددَت رإلجنمدديجنّب  اثددد مدده  و جنشددبيً حبراددٔ ترللُددٔ منيث ددٔب ع ددي ىددَ           

" ٍىّ م يىِ  سِاُيِ٘ٔ تمد  رسصدَت   2"«مراو مه حنصئ ترللرت   ي ِٔ ٍ ورٖ تَرسثِٔ

 ميٗسٔ رسصَتِٔ  دٗر  يلَدٔ.رسيغَْ فصَ ِٔ مي رلٓب تميداّ رل

 

 رلَدٔ رسصَتِٔ 

تٝلْ ر٠دميا رلارسٔ سرأ ترللُٔ  ثنيٗ رجنيثي ي ا رسَ ب رسقبِعدّب سِدح ت،ود      

ُيثيدددر سندددي لجِيددديي رسطدددَّ٘ فدددكٟ       منشدددٕ تنيٍ ِدددي عثدددر ولٓ سعدددل رلثيٍمدددٔ ٍضدددغب ر دددَرٗب ٍ

ب. ٍمده ىندديب سدإو اددررٗٓ   لَدِديب ُيبدد  حبمددو ادَٓ رسدددسز ٍجندَت رجلمدد  رلييداب ٍاد ر رسَ دد      

                                                 

 016ب ص منصَو حن د رسغيمدْب رسصَتِيت رسعر ِٔ  - 1

2- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p13. 
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وصدددي٘ق رلَددددٔ ا لجِيددديي رسطدددَّ٘ ُدددٝلْ عل جم َادددٔ مددده رإللوراددديتب ختدددق ر٠ عددديل  

 رس ِاُيِ٘ٔ سيذم  رليشرحل.

ٍٞ خيييف سي  رلَدٔ رسصَتِٔب اه  ياّ ر رايت رٞىيار ُٔب سثدد اشدف اي ديٗ     

يِكّ ُمدد   ىددَ مثِدديت  اَ دد   رس ِاُدديٗ  و رسشددكل رسي ددَدّ رسدد ْ تٝلُددً سراددٔ رسصددَتب       

" ب  ْ  و سكدل جندَت مده  جندَرت رسصدَت ا رسقبِعدٔ فدكل لجِيدّ ُن دي   دًب ٍادد            1جنَأِ رسصدَت" 

  ّلت ى ٌ ر ثِثٔ عل سصر تيك ر٠جنَرت مه ر٠مَرز رسصَتِٔ ايٕ رسنشَ ر٢تّ:

 

sine wave  رسبمِقٔرلنيث ٔرلَديت

 complex wave رلرابٔرلَديت

 "random/aperiodic noise "2 رلنيث ٔغ رلَديت

 

دددديٗت رلَدددديت رلرابدددٔ لجدددِٟ سندددَت رسصدددَت رسددد ْ ُصددددوٌ رإلجنمددديوب مبدددي ا لسدددك  

ٔ  »رسصددَت رسيغددَْب سيدد ٌ ر٠مددَرز    " ٍرلثصددَل  يسدددٍو ىنددي ىددَ  3"«اددد تكددَو لٍوُددٔ  ٍ غدد  لٍوُدد

اددل  اب  مدي  3رسامه رلنيث  رس ْ تٝلًُ سرأ رسصدَت ا ادل لٍوٓ رىيار ُدٔ. جلُنثدر رسشدكل     

رسددددٍورت ٍرسددداللرتب سيشددددلٌ رسااِبدددٔ رسعطدددَُٔ سيذيدددي  رسنقثدددّب سِدددح  و رٞويٟسددديت      

رس ِاَُسَدِٔ ا طَ  ٍمسك رسدَترُه رسصدَتعب ٍطبِعدٔ رسشدد سِي ديب لجدل اديمٟ وِ٘مدي         

ا سدُدد اد  ر دارت رُلَسددٓب ا دي  و ادررٗرت رسمددعٔ ٍمثددرو رٞىيدار  ىدّ ادِ  لكنندي مدده            

 رسيت ختق لودٔ ٍايَ رسصَت ٍفدتً.ر يخررز ر٠ عيل 

                                                 

 .827ب ص8114ب 0ُنثر: ويدٍو   َ ر ذيٗب سِاُيٗ رسصَت رسيغَْ ٍٍضَسً رسم عّب اين رسكيو ر دُحب رة 1-

 .014 ِٔب ص منصَو حن د رسغيمدْب رسصَتِيت رسعر - 2

3- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p10. 
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  Fréquence رسالل

 

رلررل  يساللب ادل رسددٍورت رسديت ُٝلُيدي سددٍخ رسصدَت ا رسجيجنِدٔ رسَرسددٓب ٍحيمدو          

 دددي رتاب ٍىدددَ مثِددديت  اَ ددديِكّ سيصدددَتب ُثي دددل مددده سِدددح رإللورحل رسمددد عّ  يسثِ دددٔ          

مبعنددٕ  و رسصددَت رسعدديسّ رسدودددٔب ىددَ      "pitch "1رسصددَتِٔ رسدديت سِددل ايِيددي لودددٔ رسصددَت      

 رسصَت ر٠اجر رىيار رب ٍُي جل ا رلَدٔ رسصَتِٔ مه وٟ  رلميسٔ رلثي ئ سيدٍو.

 

 Amplitudeرسمعٔ

ا ٍ دددع لوٍٓ 1رسمدددعٔ ىدددّ رلمددديسٔ رسددديت ت صدددل مدددي  دددع ٍضدددز رسمدددكَو ا رس ي دددئ جل     

"ب 2"« ددي  رل رٞتمدديت  رل رسيددَتر  ب سكيIntensityرلمددٍٝسٔ ادده رسيددَتر    » ددعٔ رس    ددٔ  ب ٍرس    ددٔ

 ٍرلثصَل  يسيَتر ىنيب ىَ مثدرو فدٓ رسصَت رادخ.

                                                 

 .826ُنثرب ويدٍو   َ ر ذيٗب سِاُيٗ رسصَت رسيغَْ ٍٍضَسً رسم عّب ص  1-

 .83 محد ا ر هييوب لور ٔ رسصَت رسيغَْب ص   2-

 

5 

1 
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عو رسر   رسي جِيّ سي َدٔ رسصَتِٔب ميكنني مه اررٗٓ مبيفدرٓ ٠ عديل رسمدعٔ ٍرسدالل      

ٍرسددامهب ٍىددّ   عدديل ا ِيددٔ  دد،و سدددل وصَ ددِٔ رسصددَت مدده سِددح جنَاِيددً ٍفدددتً ٍلودددٔ     

 ايٌَ.

 Pitch  لودٔ رسصَت 

ُقيدد  ىدد ر رلصددقي ب ايددٕ   تيشدددل لودددٔ رسصددَت حبمددو  ددرأ ٍادددل رس  دد  يتب ٍ "    

" ا رسميمددئ successive "1سي ثدديطز رلييي عددٔ fundamental frequencesرس  دد  يت رسرِ٘مددِٔ 

 رسكٟمِٔب سكي ي ايجن  لودٔ رسصَت ايسِٔب ايجن   ٍض  مسياي.

                                                

 loudness رسعيَ                                                         

رسنيتر اده رسشدد ٍرسطدغب ٍرسقيادٔ رسني سدٔ اده مصددو         »ُعرب انً  يٞوت يت رسصَتّ 

"ب ٍميكه س١لو رسبشرُٔ  و تميشعرٌ جنيِذدٔ سيطدغب رسد ْ ُيشد   يسقبيدٔب   عدل       2"«رسصَت

 .آَ رسدسز ر ي ئ ا مصدو رسيصَُ 

                                                  

 intensityفدٓ رسصَت                                                    

ر  ب م يَا رسشددٓ  دَ رسدٞسدٔ رٞ دقٟسِٔ لصدقي  رسعيدَب مده سِدح اَجني دي          

ل  جنمدبٔ تيدك رسثدَٓ     ُعربرو اه آَ ت،ث  رسصَتب عٞ  و رٞويٟ   دع رلصدقيشع مدرلٌ  ع   

مه سِح مصدو رجنبعيثييب  ٍ ممديو ر ديثبي ي. سيسشددٓ مثِديت  اَ ديِكّ سيصدَت رسيغدَْب        

"ب  ْ  و رسيعب   يسشددٓ مدٝلرٌ   Loudnes"3ُثي ل مه سِح رإللورحل رسم عّ   ر رسصَت  عيٌَ 

I=Aرسثِ ٔ ر مي ِٔ رسيت جنميخيصيي مه رلَدٔ رسصَتِٔ حبح تكَو 
طدرلْ  تديغ   ب سيدّ    2

مددز  ددعٔ رٞىيددار ب ٍسددِا  عدددل رسدداللرتب مبعنددٕب  جنددً ميكدده سيصددَت  و حيدديسج ايددٕ جن ددا       

                                                 

 .020و سمه رسعيجنّب رسيشكِل رسصَتّ ا رسيغٔ رسعر ِٔب صُنثر  ي ي     1-

 .37ابد رسثيلو ابد رجليِلب ر٠ َرت رسيغَُٔب ص - 2

 .826ُنثرب ويدٍو   َ ر ذيٗب سِاُيٗ رسصَت رسيغَْ ٍٍضَسً رسم عّب ص- 3
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رسدودددٔ مدده ر دددٓ  ٍ رسغيددجب  ثددِ  ميبدسددٔ مدده رسشدددٓ"  
1

".  مددي مدده رسنيسِددٔ رسمدد عِٔب سإجننددي  

َِ  رسعين "لُمبل" اِديت   جنعرب سيشدٓ  ي ي  رسم عّ ٍادوٓ رإللورحل س١لو رسبشرُٔب سِح س

 اِيت سيثِ ٔ رليَ قٔب حيمو  دٞسدٔ رسطدغب ٍرسقيادٔ رسمد عِٔ اندد رإلجنمديو       رسقيأ عل

" Idb=10logI/p2مدده وددٟ  رسعٟاددٔ رسرُيضددِٔ    
2

 081ٍ 1ٍاددد سدددلت  يدد ر اِ ددٔ ر ددي   ددع      "

 لُمبل.

 

 Timbreجنَت رسصَت

عو ر٠ عدديل رس ِاُيِ٘ددٔ رسدديت لِددا رلَدددٔ رسصددَتِٔ سي نقددَعب سددِا  ددي  و ت ددر  اِ ددي     

مٔ ا سي  تقدي   ر٠ دَرتب ٍُعدَل لسدك عل مسديت  ودرٖ ُيمد   يدي رسصدَتب لكندً           ميذيجن

رسع ل ر٠اَ يِكّ رس ْ يعيني جن رع مي  دع  دَتع    »مه رسي رل ا رسنَت  ٍ رسقي زب ٍىَ 

"«  ي لودٔ رسعيَ جن مييب ٍرسشددٓ جن مديي  
3

"ب سديٞويٟ  ىنديب سدثدً ر ِٙدٔ رسديت تصددو  يدي        

 Tonneٍرسنغ ددديت رسيَرسثِدددٔ   Tonne fondamentaleغ دددٔ ر٠ ي دددِٔ  ر٠مدددَرز رلشدددكئ سين 

harmonique .  ٍٔىددددّ ىِٙدددديت ٞ ُيدددد،تٕ سيبيسددددح علورايددددي ٍر دددديثررٜىي عٞ مدددده وددددٟ  تثنِدددد

 رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟا.

 

 رسثررٗرت رسقِ ِٔ سي َدٔ رسصَتِٔ 

رسدا    عو رلأُ رسيت   دتيي تثنِٔ رسيصَُر رسقِ ّ سيشثل رسصدَتّ سِمد  مده  ديب    

رسعي ّب ٍع ي ىّ ايبٔ ايو ٞ دد سعيد  ر٠ دَرت  و ُميشدر   سيايديب ٍٞ دِ ي  عدد  و تيِد،         

سيدوت رس ِاُيّ٘ ترةٔ ر رايت ر مدِٔ س١دمديا رلينثيدٔ ا ر دَرٗب ٍسَُدل سِجِيتيدي       

لخددا رسيثدددا  »رليشراددٔ عل ىِٙدديت طِ ِددٔ ادديوٓب ُييثقيددي ديددي  رسمددبكاٍدرر ب سثددد     

                                                 

1-Voir, G. Lamé, cours de physique (acoustique), 2em edition ; paris ,1840 ; p02.  

2-Voir, Antoine Chaigne ; Ondes acoustiques les editions de l’ecole polytechniques ; Paris 

2003 ; p19 

3- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p22. 
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 Soundي  لور ٔ رسصدَت اده عجنيديز ديدي  رلقِدي  جلرسرر د  رسقِ دّ سيصدَتا         رسعي ّ ا جم

Spectrograph          ب ٍرسدد ْ ميكننددي  ي دديخدرمً ٍتغ ُيددً  دد،ْ و دديسٔ  ددَتِٔ ُددررل سيِيدديي  و

سيسيمدددذِل رسيصدددَُرْ رسقِ دددّ ثي ددد ب ٍميكددده  و    "ب 1"« صدددل ايدددٕ و ددد  طِ دددّ سيصدددَت   

و وي ِٔ  اَ ديِكِٔ ا ٍاد  حنددلب    ُ شق ٍُثيت ايٕ ميلب ٍميكه  و ُنَت ٍُعد  سِرب

"ب سِح لسي  ى ٌ رإلمكيجنِٔ رسكج  مده رسصدعَ يت رسديت ٍرديد      2ٍوي ِٔ  ورٖ ا ٍا   ور"

رسدور ددٔ رسصددَتِٔ ا ديجنبيددي رسيذددرُفب ٍرسدديت ايجندد  تعي ددد عل ٍادد  ارُددو ايددٕ رسربىنددٔ      

 رسرُيضِٔ   َأ مه رسثَرجنع رس ِاُيِ٘ٔ رخلي ٔ  يسصَت.

 

ثرٍِ٘ٔ رسيَدً رسصدَتّ ر ددُح ادد تد،ثرت   عيسِدٔ رسيشيِدل رسقِ دّب        ٍٞفك  و م

عل ر ي يلت رلخي ر رسصَتِٔ رسيت انِ   دور دٔ رلنقدَع رسبشدرْ حبصدِئ ر٠طرٍسديت رسديت       

 سر تيي رسيشيِٟت رلخربُٔب  ي  ديى  ا سدك  عدا مغديسِ  ر ِٙدٔ رسعطدَُٔ ٍرس ِاُيِ٘دٔ        

ٓ اده علورحل انييديب  ديسنثر عل رسقبِعدٔ رسعطدَُٔ      سيصَت رسيغَْ رسيت اذات  ديآ اج 

سكيجندد   »رلعثدددٓب ٍترر قيددي مددز مدديغ رت ر٠لرٗ ا رجليددي  رسنقثددّ مدده سِددح عجنيدديز رسكددٟاب        

 ٔ "ب ٍىدّ ر يسدٔ رسن قِدٔ    3"«رلي ٔ ر٠ٍل سٟ يبكاٍدرر  ىّ سَُل رسكٟا عل  َو مرِ٘د

ِٙٔ ر٠مدَرز رسصديلوٓ ٍلشصدييب ابدل رسَسدَز      رسيت ُي كه سِيي رلٟسج مه رلعيُنٔ رلي،جنِٔ  

 عل ا يِيت رسثِيت ٍرٞ ينييز.

 

ٍايٕ ى ر ر٠ يتب لكن  رسدور يت رسيغَُدٔ ر دُجدٔ مده رٞوتثديٗ مبثرٍِ٘دٔ ر ثدل       

رسصددَتّ  يٞوتيدديو عل تثنِددٔ رسيصددَُر رسقِ ددّب  ددي  لٖ عل تغددِ  ا ر ددارتِذِٔ رسقددر        

سيخ ع ر د دّ ٍرٞميجدي  سمديقٔ رسبشدح رسديثينب ٍىدَ مدي        رسصَتّ رسعر ّ   إاصيٗ مبد  ر

                                                 

 .27ب ص عد ابد رسعاُا مصيَ ب لور ٔ رسم ز ٍرسكٟا -1

ُنثرب روجنم   َجلررا ب مدول عل رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟاب ترةٔ  عد ابد رسعاُا مصيَ ب اين رسكيوب رسثيىرٓب  -2

 .813ب ص 8118مصرب ل.ةب 

 .11 ي يو سمه رسعيجنّب رسيشكِل رسصَتّ ا رسيغٔ رسعر ِٔب ص  – 3
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تر ددددع ا ايدددد  ر٠ ددددَرت ر٠اَ دددديِكّب عل سدددددلت ر٠فددددكي  رلَضددددَأِ سي جددددل رلَددددديت    

رسصددَتِٔ  ددَرٗ انددد سدددٍثيي ا جتدديٍُف رجليددي  رسنقثددّب  ا انددد  رٍ ىددي عل رخلدديوز  ثندديٗ       

 رجنيشيوىي ا ر َرٗ  صَوٓ  اجر ا ثي ٍجنطذي.

ر ثدددي٘  رسددديت   دددي   ا تغدددِ  مٟمددد  رسقدددر  رسصدددَتّب رسيَ دددل عل      ٍسعدددل  ٍل 

 دددِغٔ مَضدددَأِ ُدددي  مددده وٟ دددي رإلسيطدددٔ  ي ي دددِل رسكِددديو رسصدددَتّ ا ىِٙدددٔ طِ ِدددٔ       

لِِا ر٠ دَرت  » لثيرت ايٕ فكل  مَرز  مِقٔ مار ٔب سِح مكنّني رسمبكاٍغرر  مه 

   ٔ "«رلرابٔ مه ر٠ ي دِٔ مده رسيَرسثِد
1

ترتمد  ا فدكل  فدرطٔ ٍسداا لراندٔ       ب ٍىدّ  مدَرز  "

ُعددرب  ددي ياِ٘ددٔ  ي ددئب سكددل ىدد ٌ رسيذ عدديت رلَدِددٔ   رسمددَرل ارضددِٔب تيَ ددقيي سررغدديت س  

ا.ٍادد   يجند  تثنِدٔ رسصدَوٓ رسقِ ِدٔ اده اددوٓ سي٘ثدٔ ا         4معِنٔ مه رلنقَع  جلُنثر: رسشدكل  

 ددددٗر  ي كِكدددً  رسيعيمدددل مدددز رلنقدددَع رإلجنمددديجنّب رجنقٟادددي مددده رسيعيمدددل رليددد،جنّ مدددز  دار٘يدددي  

ٍسيِيًب ٍميي عٔ تبدٞتدً رلرسيِدٔب سِدح   دبش  عمكيجنِدٔ سصدل ر رادٔ اده  ديانيي ا          

مينددديٍ  رلي دددرتب ا دددي مكنندددي رسيثمدددِ  رلعي دددّ ا حنَوُدددً رسع دددَلْ رخلددديص  ددديساللرت   

ٍر٠سثددّ رخلدديص  ي٠ مدديوب مدده اددررٗٓ ٍسمدديب ر٠ عدديل رسك ِددٔ رل ِددآ سييميمددل رسكٟمددّ ا    

 يٞتب  َرٗ رليثقعٔ  ا رسييي عِٔ.ةِز ر 

 رسي جِل رسقِ ّ سي َديت رسصَتِٔ سي نقَع ا6جلرسشكل 

 

 

 

 

 

                                                 

1- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p24. 
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/ب سِدح جنٟسدج   ايدو   مده ودٟ  رسشدكل رلجبد   ادٌٟب  دَوٓ طِ ِدٔ سي ثدٔ /        ُيّط

لَضدددددز ر٠فدددددرطٔ رسعرضدددددِٔ رسدددددجٟخب ٍرسددددديت ر دددددقي  ايِيدددددي  دددددي اا رسصدددددَتِٔ رل ِدددددآ   

Formant جيجنِدددٔ تكَجنيدددي جم دددَت رلَديددديت ر٠ ي دددِٔ سي نقدددَعب  مدددي  سي امدددٔ ر٠ٍل ٍرسب

ر امٔ رسجيسجٔ سيّ ر امٔ رليشكئ مده رلَدديت رسيَرسثِدٔب ا دي جنٟسدج سررغديت ا َلُدٔ        

 رلَضزب ٍىّ  ثيت     مميثقعٔ مه رسميمئ رسكٟمِٔ.     

  ٍمي مه فكب  و ممد،سٔ رسيثقِدز رسصدَتّ ٍطبِعدٔ رلثديطز ا رسيغدٔ رسعر ِدٔ مي سد        

عل َُمنددي ىدد ر مَضددز دددد  اددب ب ٍٞ ددِ ي مددي تعيدد   يس َجنِ دديت سددَع رلثقعِددٔ جلرلثقددز/   

رسنرب/ رسينغِ /رسَافاب ٍلسك  و  غيو رسدور يت رسديت اينِد    شدق ىد ٌ رسَادي٘ز ن تكده       

مثنعٔب رجنقٟاي مه رسمبل رليبعٔ ا معيجلٔ ت ي ِييي  إوطيت رسبنِدٔ سدَع مثقعِدٔ جنربُدٔ     

عل  سِيت سيِئِ تمافد مبكيمبيت رسنثرُٔ رسصَتِٔ رسغر ِدٔب ايدٕ  دَ    ايجن   ا جنغ ِٔ 

رسي جل رسكيّ رس ْ جني    درٌ ا رلقيوسيت رسصَتِٔ رسعر ِٔ لَرضدز رسندرب ٍرسينغدِ  لرودل     

 رسبنِٔ رسيغَُٔ.

غدد   جنندديب سددَ ت،مينددي ا رسقبِعددٔ ر٠اَ دديِكِٔ  دد ٌ رسثددَرىر رسصددَتِٔب سإجننددي جندددوحل   

  ثدد  ٍ ددس  ا رسيصددَِت  ي راددٔ ٞ  يسصددَت رسيغدَْب  ْ  جنيددي تدد،تّ ايددٕ    جنيدي سَ ِدديت  

فكل عضيسيت ٍتغ رت جنغ ِٔ تدٟ ا رلثقدز  نَاِدً رسثصد  ٍرسقَُدل. ٍمده ىنديب سدإو رسيذدَٗ          

عل ر ديثررٗ سيصددَوٓ رسقِ ِدٔ سي ثدديطز ا ىِٙييددي رسقبِعِدٔ رخليسِددٔ مده تيددك رإلضدديسيتب     

اِي يت رسشدٓب ٍو د رٞويٟسيت رسيت تقر  ايدٕ رسي جدل   ٍتمذِل اِي يتيي رساللُٔ ٍا ر 

رسقِ ددّ سي ثقددز رسنغ ددّ ٍرسنددربْب اددد ُثَلجنددي سي ددي عل ع ددرر  لٞ٘ددل ٍايددل  دد ٌ رسثددَرىر        

 رس ِاُيِ٘ٔ.

ٍاد  سر ت ى ٌ رسيذديوب رلنذدآ جنيدي٘ر ميثدمدٔ ٍمثنعدٔب سِدح ُدرب  رسر د  رسقِ دّ          

ين رسينغِ ددّ سنقدد  مدديب ا ددي ُ طددّ عل     يسنقدديع رسطددِ  جنغ دديت تَرسثِددٔ س١ ددَلز رسيشدد    

ٍمي ددد  اددَٓ رسطدددغب  ٍ    amplitude sectionمدددٖ رتمدديت رس    دددٔ    »تثمددِ يت لاِثددٔ تدددبع   
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  ٔ " ٍ يعدب   ودرب جنثدَ :    1"«ا ِٔ رسنرب رلَدَلٓ ا رساللرت رلكَجنٔ سصَت مي ا  ثدٔ معِند

ي لثيدددر سقبِعدددٔ عو رسنقددديع ر٠ٍ  مددده ر ددداا ىدددَ لجِدددل ُمددد  طبِعدددٔ رسيصدددَُ ب ٍثيجنِي ددد

 رسينغِ  ب  مي رسنقيع رسجيسح سيَ سيدٞسٔ ايٕ رسثَٓ رسنربُٔ ر ي ئ ايٕ رلثقز.

ىدد رب سددإو رلعيُنددٔ رلبيفددرٓ سيصددَو رسقِ ِددٔب اددد  مدددتني حبثددي٘  ددُدددٓ        عضدديسٔ عل

وصددد  ر٠ٍ دددي  رس ِاُيِ٘دددٔ سيمدددَراهب ٍلسدددك مددده ودددٟ  ت كِدددك ر٠مدددَرز رسيَرسثِدددٔ          

رسجيجنِٔ ٍرسجيسجدٔب ٍسصدي  ا رخلدٟ  رسثدي٘   دع رسثددرمٕ ٍراددثع ا        رلرابٔب ا ر امٔ 

اطِٔ رجلير ٍر  ا سبعا مده ر درٍ ب ايدٕ  دَ  ديميت /ة/ ٍ/ع/ب سيسرر د  رسقِ دّ        

ُددبع   َضددَ   جني ددي   ددَرت مي َ ددٔ ٍا ِددٔ ٍ  يسكدديل جنددرٖ  و ر امددٔ رسيَرسثِددٔ ر٠ٍل رسدديت  

ِا رسقِ دّ مدي ىدَ عٞ رجنعكديت سصدَُ   ٍ  س دَو       تثاب مه رسعددا. ٍر٠اِدد  و لسدك رسدَم    

رسصي٘  رس ْ يعيني جنم ز ر رسعب سإجنني سع جنثَا حب سً  شكل تياب جنصل  دي رسع عل  

 سيسٔ رسٟ َت.

 

  اَ يِكِٔ ر رأ 

عو رسبنِٔ رسصَتِٔ سيكٟا ىّ ا سثِثييي تراِو مه ٍسدرت  دَتِٔ  دغرٖب ت،ود      

 ثيددر ايددٕ ىِٙددٔ مثدديطز ٍ فددبيٌ ةددلب ٍُنددبين ىدد ر رسيشددكل    ا رسيشددكل ٍرسيندديمّ عل  و تي

ٍسدد  جنثيمِددٔ سَجنَسَدِددٔ حيدددلىي رسعددر  رسصددَتّب ٍجنعنددٕ  يسَسدددرت ىندديب ىددّ ر  َادديت         

رسصددددَتِٔ رسدددديت تشدددداحل ا مِارتيددددي ر٠اَ دددديِكِٔ ٍرس ِاَُسَدِددددٔب ايددددٕ  ددددَ رسصددددَر٘ ب 

رسعر ِٔ ا غيسبيدي جميدا ٓب   ٍرسصَرم ب ٍرلثيطز. ٍٍس  ى ر رسقر  ديٗت رسدور يت رسصَتِٔ 

سِدددح انِددد   كدددل اي٘يدددٔ مبعدددا  اددده ر٠ودددرٖ. ٍجنعدددد ىددد ر  مدددرر طبِعِدددي ا  ددديب رسدور ددديت         

رسيذرُبِددٔب سكننددي اددد عييددف مددز ىدد ر رسددر ْب سِن ددي جنقددرع  دديب رس َجنَسَدِدديب سِددح ُثددف       

رسددددروت  مددديا ترر قددديت  دددَتِٔب تدددٝثر ٍتيددد،ثر  بعطددديي. ٍىينددديب  ٞ دددد مددده رسيعيِدددل سثددديىرٓ   

رٞ دديكنيىيت » رٖب ٍرٞجنيثددي   يلعرسدٔ مدده ممديَٖ رسعددا  عل ممديَٖ رجل ددزب سيذيىدل      د،و 

                                                 

 .065روجنم   َجلررا ب مدول عل رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟاب ص  - 1
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ا رسمدددِيع رسيغددددَْ ٞ فدددك  جندددً حيددددد مددده علورانددددي      "1«"رسٟمعدددٔ رليعيثدددٔ  دددددٍو ر٠ دددَرت   

 سَجنَسَدِٔ رسصَت.

عٞ  جننيب سَ ت،ميني ا طبِعٔ رسدور يت رس َجنَسَدِٔ رسيت وصد  رسثدَرىر رسصدَتِٔ ا     

نشَْ ٍرسصراب ايٕ  َ رسثيو ٍرإللغيا ٍرسي خدِ  ٍرسااِد ب ٍ دَٞ عل رسينغدِ      رسدوت رس

ٍرسندربب  ددد  جنيددي اددد  ددب   اجددر رىي يميدي ايددٕ اي٘يددٔ رسمددَراهب راي دديلر ايددٕ تصددنِ يت   

رسص ٔ ٍرلخرز رلييسٔب ٍعلر ن تيشث  رسربىندٔ سيثديىرٓ  يسمدياهب ُ دي  رسبديب  مديا تعددل        

يٗ رسيغٔ. سيبثٕ رسثيىرٓ اي ئ سكل رٞسي يٞتب ٞ تجب  ايٕ ُثع. ر٢ورٗ رسَ  ِٔ اند اي 

ٍمرل لسك ا و ُنيب ىَ رإلى ي  رس ْ      يسدٍو رس ْ تٝلُدً اي٘يدٔ رسصدَر٘  لرودل رسبنِدٔ      

رسيغَُددٔب ايددٕ رسددرغ  مدده  جنيددي رلمددبو ر٠ٍ  ا سدددٍخ ا يِددٔ رسيصددَُ ب ٍ اثددد رسعدديٟ٘ت ا     

  ٍدَلىي لي سث  سي ثقز اِيجنً.تراِبيي ٍطبِعٔ تكَجنييب ٍسَٞ

ا ددي  و ر٠ٍ ددي  رس ِاَُسَدِددٔ رسدديت   ثدد   يسصددي٘  ن تكدده ايسِددٔ ا رسشددر         

ٍرسي مدد ب ٍن تيدد   يسيعيِددل رسددَرا سثددَرىر ادددٓب ٍىنددي ُغدددٍ مقيددو رسيذددَٗ عل رسددربرىع       

كددَو رس ِاُيِ٘ددٔ ٍر٠اَ دديِكِٔ  اجددر ع يسدديب رجنقٟاددي مدده سيدد   دديِ  ٍلاِدد  سقبِعددٔ رسي     

رس ِاُيّ٘ سيصَر٘  رسعر ِٔب ٍ َٞ عل حنيٍسٔ تي ا طبِعدٔ رسعٟ٘د  رجلَروُدٔ ٍرسيثي يِدٔ     

تعددر  ر راددٔ مدده رسنيسِددٔ ر٠اَ دديِكِٔ  ،جنيددي تدديىرٓ تي ِددا     »لروددل رسنمدد  رسيغددَْب عل  

  ٖ " ٍرسمدبو ُعدَل عل طبِعدٔ    2"« يسيغ  ا رسمرأ ٍرسقَ ب ٍرساللب مثيوجنٔ  ي٠ دَرت ر٠ودر

 سِ  ُكَو رل ر ر َرّ٘  ايٕ مميَٖ رسَترُه سرر عل  ايٕ لودٔ.  منشٙييب 

ٍاد  ب   و تقراني ا رس صل ر٠ٍ ب عل رسيبدد  رس ِاَُسدَدّ رسد ْ ت،ود ٌ سرادٔ       

رسدددَترُه رسصدددَتِع سدددع سددددٍخ ر رادددٔب ٍلارجندددي  ُطدددي  و رسددديغ  رس ِاُددديّ٘ س١مدددَرز         

ٍر٠جن ددّب سددي٠مَرز رسبمددِقٔ رسدديت   رسصدديلوٓ ُبددد  ايددٕ ممدديَٖ رسيذَُددف ر يثددّ ٍرس  ددَْ     

ُصدوىي رسَتررو رسصَتِيو ت،تّ طَسِدٔ ٍمطدغَطٔ سيميدٔ خلصدي٘ق  اَ ديِكِٔ مي يٍتدٔ       
                                                 

وٍميو ُيابمَوب    حنيضررت ا رسصَت ٍرلعنٕب ترةٔ سمه جنيت ب ايّ سيا   يحلب رلراا رسجثيا رسعر دّب   -1

 .18ب ص0772ب 10رسدرو رسبِطيٗب رلغربب ة

 .814فرُف ر يِئِب ر٠ َرت رسيغَُٔب ؤُٜ اطَُٔ ٍجنقثِٔ ٍسِاُيِ٘ٔب ص - 2
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"ب 1"«ُدٝلْ لٍو رلدنغ   »ا رسم ٔ ٍرسبعد ٍ عد رجنطدغيطيي ا رادبا ر دَرّ٘ سييذَُدف رسد ْ      

حنددلرو لعدين   ٍى دي  ىد  اديمٟو    ب Filtrationٍرسافدِ    Résonanceجنيِذٔ سع يِيت رسدرجنع  

 رسصَتِٔ سيصي٘  ابل  و تصل ر رأ عل مرسئ رسيكَو ٍرسيشكل. رلَدٔ

ٍسعل رإلدشي  رس ْ      يسدور ٔ ر٠اَ يِكِٔ سيصَر٘ ب ٍردينيب ر٠ود   ثِ ييدي          

ا تبِدديو رسكددج  مدده رلمددي٘ل رس َجنَسَدِددٔب ىددَ تثصدد  ا سيدد  ىدد ُه رسعدديميعب ٍرٞاي دديٗ     

يودِددٔ  راددٔ رسيمدديو ٍرسشدد ييوب  ِددد  جنددً ادديو مدده ر٠وددد   و جننقيدد  مدده       يلٟسثددٔ رخل

علورحل ٍر  لرسيدددٔ مدددي ابدددل رسيكدددَو سيصدددي٘ ب ٍتيبدددز ممددديو مَديدددً رسصدددَتِٔ ايدددٕ ممددديَٖ      

رسيذيٍُفب ا جنثية رسيطِِ  رسيت سدخ ايٕ ممديَٖ رسيدييٓب ٍرسغديو ر٠ايدٕب ٍرسيمديو. سدإلر       

رسيبديُه  »ىَ سرع سدثً ر٠اطيٗ رلد اَوٓب سدإو   ايو رس رع رسنَاّ  ع رسصَر٘  رسجٟخ 

رسدرجنِنِع رسنقدياع تدرلل  ارس رعىَٔكِر٠اَ يِرسنيسِٔمهرسجٟثٔرسصَر٘  ع

"ٍىدَ مدي ُددسز  ندي عل إلوطديايي عل رسثدررٗٓ رسقِ ِدٔب ٍر دينقيع  دَوٌب          2"«جنٍّرسجدي ر٠ٍ 

صديلوٓ ٍر ديخررز رس دَروع رسك ِدٔ ا     راي يلر ايٕ ر ميب رسك ّ ٠ عديل ر٠مدَرز رسصدَتِٔ رس   

اِ  رسالل ٍرسشدٓ ٍرسامه. ٍمه مثٔ رسي،مل ا رسيغ رت رسيت اد تيشد   د،مَرز رسصدَتب ايدٕ     

ممدديَٖ جنثددية رسطددغب ابددل  يَغيددي هددرز رسشدد يع ٍرخلِيفددِ ب ٍسمدديب سرٍادديت رسطددغب   

رسديت  ر دَرٗ  مٟسثٔ رسيغ رت رسيت تيشد   ،سذديا   »ر ي ل ا ال جنثية رلميوب مه وٟ  

ٍمده ىندي سثدبب ادد      . "3"«تٝلْ لٍور   ي ي ا عجنييز ر رايت ٍعامي يي سَجني تنغِ ِي وي ي

جنصل سي ي عل علورحل ُثِين لم،سٔ رسجثل ٍرخل دٔب ٍادد جنصدل  ُطدي عل ت مد  لاِد  سثطدِٔ        

رسعمددر ا رٞجنيثددي  مدده سراددٔ عل  وددرٖب سددع حيدددخ رسيذدديٍو ا   نِددٔ رسمددِيع رسكٟمددّ          

ُييشددد   يسصدديم  ٞ حيددديسج ايدددٕ وصي٘صدددً ر٠اَ ددديِكِٔ   ٍرٞجن يبدديٌ عل  و رسصدددي٘  سدددع 

ٍرس ِاُيِ٘ٔب ٍُ ثد رسكج  منيديب سثدد ُيشدَ  مدجٟ مده  دَت جميدَو ٍىدّ ر يسدٔ رسقبِعدٔ           

                                                 

1- Philipe munot et françois-xavier nènve-une untroduction à la phonétique, édition du 

céles2002.p26. 

 .083منصَو حن د رسغيمدْب رسصَتِيت رسعر ِٔب ص  - 2

3 -Philipe munot et françois-xavier nènve-une untroduction à la phonétique, édition du 

céles2002.p26 
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حيددخ   »رسيت ُنقي   يي رسصي٘  اند جنثقٔ سدٍثً عل  َت مي َت ُثاب مه رسَفَفٔب 

رت مي َ ٔ جميٍوٓ  يب ٍىّ  َوٓ مه  َو رل يثيدٔ  مجل لسكب جنيِذٔ سي،ثر ر رأ  ، َ

1"«رسصددددَتِٔ
ب ٍرل يثيددددٔ ىندددديب سِمدددد  مب يددددَا رسيذدددديجنا ا رسصدددد ٔب  ددددل ىددددّ جنيدددديز سدددديغ     "

 اَ يِكّ ُيش   يلَدٔ رسصَتِٔ ا سيسٔ رٞجنيشيوب عثر تثي ل ٍرجندميز  مدَرز  دَتِٔ سِ دي    

حيدددخ مددي ُمدد ٕ ا رس ِاُدديٗ     ِنيدديب ٍسِن ددي تي يثددل ر٠مددَرز رسصدديلوٓ ا اددل وصي٘صددييب   

حبيسددٔ جتدديٍبب  ٍ وجنددع تددياب ٍىنددي تشدداحل ر٠مددَرز ا ع دددرو  ددَت  وددرب ُكددَو حنصددئ سكددل     

 +.. 8+ ع0ٔ  عيل ر٠مَرز ر٠ ئِ سِح جمَت رسمعيت ىَ  عٔ

عنددد تمددذِل  س »ٍىددّ ر يسددٔ لرتيددي رسدديت سدددخ مددز سددر  ر  ددآ ا رسيغددٔ رسعر ِددٔب       

ٓ   ر رادديت ةِعيددي تثرُبددي ٍدددد     "ب مبعنددٕ  جننددي سددع جنميشددر     2"« جنيددي تبددد   صددَت ر  ددا

ا ئِ تصَُ  ر رٍ  جنميبثيي  ي آ ٍ لب ٍاد لىو  عا رسبيسجع راددثع عل تعيِدل   

 و »ىدد ٌ رسثطددِٔ راي دديلر ايددٕ  ددررىع سَجنَسَدِددٔ مقيثددٔب عل ُددرٖ " ددي يو سمدده رسعدديجنّ"       

عٞ  صددَت  ددياه ا ددي  و    ٍدددَل ىدد ٌ ر  ددآ مثبددَ  ٠و اددل اي ددٔ ا رسعر ِددٔ ٞ تبددد        

      ٔ "ب 3"«رسكي ددٔ رسدديت ُثدده  جنيددي مبدددٍٗٓ حبراددٔ سإجنيددي ادديلٓ تبددد   صددَت ر  ددآ ابددل ر رادد

مز "ليا سميو" رس ْ ُرٖ  جنً  إمكيو رسنديط  رسعر دّ    رخلٟ ٍاثو ى ر رسقر ب ُيبدٖ سني 

ٔ  و ُبد  حبرادٔب ٍجنمديد   د ر  ديلثقز رسصدَتّ رسمديلت/ت ص/ رسد ْ  لوددً عل منثَمد         

رلثيطز رسصَتِٔ ا رسعر ِٔب عٞ  و رسيعيِيع ا و ُني دديٗرب ٍ د ِعب ٞ ُمديندرو عل  رىندٔ     

 جترُبِٔ سِصئِب ٍىَ سيِل جنرٍا عل عثبيتً ا مبشح ر  آ  ي صِل  اجر.

 

 رلَدٔ رسصَتِٔ سيشرايت رسعر ِٔ

رلدَدّ  مه وٟ  رسَ دف رلثددا  ددٍخ  دَت ر رادٔب جنددوحل منقثِدي  و رسي جِدل          

حيمددو  دٞسددٔ طددَ  لِداٌ ر٠ عدديل رسعيسِددٔ رسثددِ ب سددإلر ادديو رسثدديجنَو رسعدديا لَدددٔ رسصددَت  
                                                 

 .863فرُف ر يِئِب ر٠ َرت رسيغَُٔ ؤُٜ اطَُٔ ٍجنقثِٔ ٍسِاُيِ٘ٔب ص -  1

 .14 ي يو رسعيجنّب رسيشكِل رسصَتّ ا رسيغٔ رسعر ِٔب ص -  2

 .14 ي يو رسعيجنّب رلردز جن مًب ص  - 3
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رلَدٔب ٍاِ ٔ رساللب ٍ رأ رٞىيار ب ٍا ر رسشدٓب سإجنني جندوحل  جنً ا سيسدٔ ر رادٔب تكدَو    

ال ى ٌ رسثدِ  ايسِدٔ مثيوجندٔ  يسصدَرم ب ٍُعدَل لسدك  يسدوددٔ ر٠ٍل عل ا يِدٔ رسينثدِ           

 عدد  و ُثدَا     les chambres résonateursافِ  ٍرسيطخِ  رسيت سدخ ا رسغر  رسرجنِنٍِٔرس

َ رسديت رسيذديٍُف  و »رسدَتررو رسصدَتِيو  إجنيديز رسداللرت ر٠ ديتب لسدك        ر نذدرٓ تعيد

"«فدٓ رسزتثَا
1

"ب ٍجتي ز رسداللرت ر٠ ديت ا فدكل  مدَرز مرابدٔ لٍوُدٔب ا ر داميع        

 ىّ ر اا رلَدِٔ ر٠اجر ٍضَسي.  ر٠ٍل ٍرسجيجنِٔب ٍ

سثددٕ  دد،ارب ادددو مدده رسقياددٔ      »ٍٍسدد  ىدد ر رلعقددٕ ر٠اَ دديِكّب سددإو رسصددَر٘      

ر٠اَ دديِكِٔب ٍرسددربٍ  ا رإلمسدديتب ٍايددٕ ىدد ر تنقبدد  لر٘ددرٓ رسصددَر٘  ٍتِ ِددي ايددٕ لر٘ددرٓ        

"«ر٠ ددَرت رسرجنيجنددٔ سِاُيِ٘ددي 
2

ايددٕ  "ب ٍ رسددرجنع ا ددي لارجندديب تدديىرٓ سِاُيِ٘ددٔ  يسغددٔ رسيدد،ث    

رسقبِعددٔ ر٠ ددئِ سيصددَتب ٍىددَ مددي يعينددي جن يدد   و ر ددا ر٠اَ دديِكّ رسدد ْ جنميشددعرٌ       

مسياي  ثنيٗ ت،لُٔ رسصَر٘ ب ىَ  َت معد ب ٍايًِ سإو سدُدد ادَٓ رسصدي٘  رلَضدَأِ سده      

تيدد،تٕ   دددر مدده وددٟ  رسيَ ددِف رس ِاَُسددَدّ مب ددرلٌب ٍٞ ددد مدده ع ياددً  ي مدد  لاِدد  لددي     

ت رسرجنِنِددٔ في ددٔ ر يثِددٔ ٍرس  َُددٔب ٍابددل  و جنيددر  سدد  رسددرجنع ا      حيدددخ ا ىدد ٌ ر ذددرر 

رسصدددَت رسيغدددَْب ايِندددي  و جنثدددف مدددز فدددر  ٍدِدددا سدددبعا رسثدددَرىر رس ِاُيِ٘دددٔ رسددديت تيشددد      

  ي٠مَرز ٍرساللرت  ثنيٗ مرسئ رسيكَو.   

 

 رساللرت ر٠ ي ِٔ 

صددَتِعب سِددح  رلثصددَل  دديسالل ر٠ دديت ىددَ رسيددَرتر ر٠ٍسددّ رسصدديلو مدده رسددَترُه رس       

ب مبعنٕ  جنيي رىيار رت  ثدِ  لجنِدي سيدالل ٍادِ      "3"«تكَو سِيي اِ ٔ رسالل لجنِي ٍرسمعٔ  ارب»

 ايِي مه رسشدٓ.

                                                 

 .016ِيت رسعر ِٔب ص منصَو حن د رسغيمدْب رسصَت - 1

 .044 عد ابد رسعاُا مصيَ ب لور ٔ رسم ز ٍرسكٟاب  َتِيت رسيغٔ مه رإلجنييز عل رإللورحلب ص - 2
3
- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p12. 
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 رللرت رسيَرسثِٔرسّي

عو رسدداللرت رسدديت ُصدددوىي رسددَتررو رسصددَتِيوب تيخدد  ممدديور تصدديادُي عل هيوديدديب   

دا رسدداللرت ر٠ ي ددِٔ  ، ددق   مددرٍور  دديسيذَُف ر يثددّ ٍرسيذَُددف رس  ددَْب ٍسددع تصددق   

رسيذديٍُفب تثددَا ىدد ٌ ر٠ود ٓ  إ دددرو تددرللرت مررلسدٔب حندثددٔ  دد سك تغد ر جنغ ِددي سيصددَت     

رلصدددوْب  سشِن ددي جنمددي ز عل  ددَت  سددٔ مَ ددِثِٔ ٍُكددَو سِيددي رسيكجِددف ميبيادددرب سإجننددي           

سك ىدَ  جنيشثيي  إ درو  َت مَ ِثّ  ور ُيارمه معيي ا رسدٍو  ٍ  ،ضعي  رسدٍوب سنييز ل

 ّ تيددٝلٖ ا »"ب ُددٝلْ لٍو رلددرن رسنغ ددّ سيددالل ر٠ ديتب ٍىددّ ر ِٙددٔ لرتيددي رسدديت  1" دَت تددَرسث

"ب ٍعيددددق  يدددد رب عل  و رسصددددَت رإلجنمدددديجنّ ىددددَ  2"«رسيصددددَُ   ي٠ ددددَرت رسيغَُددددٔ ةِعيددددي 

تراِدددددو مددددده رسددددداللرت ر٠ ددددديت ٍرسددددداللرت رسيَرسثِدددددٔ  ُدددددي اددددديو جنَايددددديب ٍرٞوددددديٟ         

 جنَراً ىَ رويٟ  ا رسبعدب ٍرخلي ِٔ رس ِاُيِ٘ٔ تيش  رسصدَت   ر٠اَ يِكّ ر ي ل  ع

  ثنيٗ ا يِيت رسرجنع ٍرسافِ .  

 

 وجنع ر رأ

 لوحل رس ددديور ّ ا ٍ ددد ً  جندددَرت رسصدددَتب  و طبِعدددٔ ر٠دمددديا رليصددديلمٔ سِ دددي  ِنيددديب   

ٍاددد ر سراِدددٔ ر دددَرٗ ٍلَضدددعًب اددديمٟو مي ددديو ا سدُدددد جندددَت رسصدددَت رسصددديلوب ٍلىدددو   

اي ددي ادديو ر ددَرٗ رسنددي ّ مدده  ِني ددي  فددد ردي يادديب سشدددٍخ رسصددَت سِددً       »  ،جنددًمٝادددر 

   ٗ "ب ٍجن يد   3"« مكه ٍ دَلب ٍلسك مي ُنبَ ميٕ ارا  ر٠دميا رسصيبٔ رليدا رلار دٔ ر٠ددار

مدده رسثددَ  عو رس دديور ّ ةددز  ددع وي ددِيع وِ٘مدديعب  ٍٞى ددي: ردي دديت ر ددَرٗ ٍاجيسيددً           

ثيوأ  دٍخ  َت  مكه ٍ دَل  ٍرسدي كه ٍرجلدَلٓ ا و ُدً ى دي     ٍثيجنِي ي جنعَمٔ ر٠ ق  رلي

 دد ييو جتي ددز سِي ددي اددَٓ رإلمسدديت ٍرجلددرت رسنغ ددّ رخلدديسّ مدده رسطَضدديٗب ٍىددّ رسصدد يت  

 رسيت ت،و ىي ر٠ َرت رسرجنِنِٔ.  

                                                 

1 -Voir;G. Lamé, cours de physique (acoustique), 2em edition ; paris ,1840 ; p48.  

2 -G. Lamé, cours de physique (acoustique), 2em edition ; paris ,1840 ; p48.  

 .801  َ جنصر حن د برس يور ّب رلَ ِثّ رسكب ب لرو رسكيتو رسعر ّ سيقبيأ ٍرسنشرب ص  - 3
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ٍاددد تنبددً ر دده دددين سثدديىرٓ رسددرجنع ا رسصددَت رسيغددَْب في ددٔ ا سدددٍخ رسصددي٘ ب        

سصدَت رإلجنمديجنّب مبدي حيددخ سيصدَت  ثنديٗ جن دع رسنديْب سعدرب اده           ٍفبً رسيغ  رس ْ ُيشد   ي 

فددبً  عطددي  ر يدد  ٍرس دد   يسندديْب سددإو رسصددَت خيددرز سِددً ممدديقِٟ  ميددا     »لسددك ادديٟ٘: 

 يلديب ا ي يرْ رسصَت ا ر٠سف غ ٟ ُغ   نعٔب سدإلر ٍضدز رسارمدر  جنيميدً ايدٕ ودرٍع       

ٍمسددز سكددل وددرع منيددي  ددَت ٞ ُشددبً    رسندديْ رلنمددَأب ٍورٍ   ددع ا يددًب رويي دد  ر٠ ددَرتب  

 ً ب ٍجنميشدف مده ىد ر رسدنقب  و ر دده دندٕ اديو ايدٕ ُثدع  و رسييَُنديت رسصددَتِٔ          "1"« ديسب

سدخ عثر رسيغ رت رسيت تقر  ايٕ رسثنيٓ رسصَتِٔ سينيط ب ٍرل يدٓ مده ر نذدرٓ عل رس د ب    

ً: عو جلر٠سدفا  عٞ  جنً ايو ُثصد سثب سيٞت رسنق   يسمَراهب ٍجنميد  ايٕ ىد ر مده اَسد   

ٍىّ سرأ طَُيدٔ لدد رس دي ب ايجند  ختدرز  غد   دنعٔب اي ددر  د سك ممديكيي ر درب ٍا            

مثيا  ور ُشبً رسثيىرٓ  َتر رسعَل  ثنيٗ مارٍدٔ  َتع  بعطي يب سيشصل ايٕ  َت  ودر  

. ٍُيكشف سني مده ودٟ  رسثدَسع ٍرسيشدبِيع  و "ر ده ددين" ديجندو سثِثدٔ         "2"هييف رسنغ 

مددي حيددددخ ا رسيذددديٍُف ايددٕ رسدددرغ  مددده  جنددً راددداب عل سدددد  عِددد مددده علورايددديب سيسيبدددد      

رسصدَتّ رسدد ْ اديو ُددَل فدرسًب ىددَ رسييدَو رسنغ ددّ رسد ْ ُيشدد   يسصدَت سددع ُديغ  مكدديو        

دٍو رسد ْ تٝلُدً ر يثديت رسشدبً لر٘رُدٔ رلكَجندٔ       رسي،ث  ا رسيذَُف مه مكيو عل  ورب ٍىَ رس

سِددح تثددَا  يبدددُل تثي ددِ  رسصددَتب مدده وددٟ  ع دددروىي سدداللرت ٍرىيددار رت       »سييذدديٍُفب 

ب ا دي ُقيد  ايددٕ   résonanceُقيد  ايِددً مصدقي  رسدرجنع      vibration sympatheticجتيٍ ِدٔ  

ب le résonateur" 3"«يورسشدّٗ رسد ْ ُنشدب  يد،ث  مده ىد ٌ رٞىيدار رت مصدقي  رجلمد  رلرجند          

ٍيو  و جننبً ىنيب عل  و تيىرٓ رسرجنع سِم  ايٕ رسنشَ رس ْ ُصدَوىي ايِدً  عدا لرو دّ     

رسصَت رسعر ّب  مه سِح  جنيي تيىرٓ  اَ يِكِٔ مكيمبٔ سدٖ  عا رسصَرم  ٍرسصدَر٘ ب  

            َ وب ٍسِي  مده لىدو عل تصدنِف  عدا رسصدَرم  رسرجنِنِدٔ ايدٕ غدررو رسعدعب رسدٟاب رسدررٗب رسند

                                                 

 .42ب ص 0رربب ز   َ رس ي  اج يو ر ه دينب  ر  نيأ رإلا - 1

ب 8114ب 8ُنثر: مكّ لوروب ر  ل مه رلبيسح رسصَتِٔ مه  ر٢ثيو رسعر ِٔب لرو ر٠لُو سينشر ٍرسيَ ُزب ٍىرروبة - 2

 .20ص

 .51روجنم   َجلررا ب رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟاب ص - 3
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ب ٍىَ ٍ ف مبيسغ سًِب ٍٞ ميد  سيثديىرٓ  صدئب  ٍر٠ودد   و جنثدَ   د،و لوددٔ رسدرجنع         "1"رلِ 

تي يٍت مه  يم  عل  ور حبمدو مثددرو رسدالل ٍ دعٔ رٞىيدار . سديسرجنع ىدَ ٍ دف سع يِدٔ          

رسيعدُل رسيت تٝلُيي ر ذدررت سكدل ر٠ دَرت رلنقَادٔب ٍسييَضدِ   اجدر جنثدَ : عو رلثصدَل         

َ ا ئِ تثَُٔ رسصَت ر ي ل مده رسدَترُه رسصدَتع مبذ َادٔ مده رٞىيدار رت        يسيعدُل ى

.ٍىددد ٌ ر دددي  ىدددّ ىِٙدددٔ ميكدددروٓ مدددز  "2"ارلثي يدددٔ رسددديت ُصددددوىي رجلمددد  رلرجنددديو جلرسيذددديٍُف 

ر٠ َرت رسيغَُٔ ةِعييب مز سدٍخ سَروع ا لودٔ رسرجنعب ٍلسدك حبمدو مَاعِدٔ  ٍ جنثقدٔ     

   رٞوتكي  رسيت حيدخ سِيي رسصيم .

لوددديت رسددرجنع ا  ددي٘ر ر رادديت  دديويٟ  سذددد        »ٍسثددي  دد ر رلثيطددٕب  ددد  و     

سذددرٓ رسددرجنع ٍفددكيييب ٍسذددرٓ رسددرجنع ىدد ٌب اددد تكددَو س َُددٔب  ٍ س َُددٔ  جن ِددٔ  ٍ سنذرُددٔ  ٍ   

غ   و ى ٌ ر ذدررت ٞ تيَتدف لر٘ دي  شدكل  سديلْب  دل ت،ود  ٍضدعِيتيي حبمدو           "3"«سيثِٔ

ٞت رسنقد   ي راديت رسعر ِدٔ رسدجٟخ  صدل ايدٕ رسَضدعِيت        رسصي٘  رلنقَعب ٍ ييبز سدي 

 رسييسِٔ:

 سذرٓ وجنع ٍرسدٓ ُكَو داٜىي ر يثّ  ارب مه دا٘يي رس  َْ

 سذرٓ وجنع ٍرسدٓ ُكَو داٜىي ر يثّ  ضِ  مه دا٘يي رس  َْ

 سذرٓ وجنع مالٍدٔ ُكَو تطِِ   ع دا ُيي ر يثّ ٍرس  َْ

  ّ ٍر يثّ ت،ث  معيي سذرٓ وجنع  ميمِٔ سِا سيذاٗ رخلي

 سذرٓ وجنع وي ِٔ سِا سيذاٗ ر٠ميمّ مه رس   ت،ث  معيي 

 ".4سذرٓ وجنع س َُٔ  جن ِٔ"

                                                 

 رسعر ِٔب اين رسكيو ُنثر: حن د سي  رهلل رسصغ ب رخلصي٘ق رسنقثِٔ ٍرس ِاُيِ٘ٔ سيصَرم  رسرجنِنِٔ ا - 1

 .827-823ب ص 8116ب 0ر دُح سينشر ٍرسيَ ُزب ة

2-  Voir, J.M.C Thomas, L Bouquiaux, F Cloarec-Heiss, Initiation à la phonétique, ed puf, 

paris , p10-11 

 .850فرُف ر يِئِب ر٠ َرت رسيغَُٔ ؤُٜ اطَُٔ ٍجنقثِٔ ٍسِاُيِ٘ٔب ص -  3

 .850جن مًب ص - 4
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ا تددل ىدد ر رسيَ ددِف رس ِاَُسددَدّب تيطدد   ميمنددي  دد  ٍضددعِيت ميبدسددٔ  ذددررت  

رسرجنع ا رجليي  رسنقثّ ادر رسيذَُف ر٠جن ّب ٍتددسز ىد ٌ رسديغ رت ا رسَضدعِٔ عل تبدد        

ا ِددٔ ر ددَرٗ ٍرلددرٍو رٞجنمددِي ّ سيصددَتب ٍةِعيددي ٍضددعِيت ٍىِٙدديت اي٘ ددٔ ا رسيصددَُ     ا

عل تصدد  جتدديٍُف ر ددَرٗ رابددَت ممدديذِبٔ سيددرجنعب تيشدددل    » ي رادديت رسعر ِددٔ رسددجٟخب 

"ب  ْ  و رسددديغ  رسددد ْ ُيخددد ٌ رسيذَُدددف ا  1"«وصي٘صددديي ر٠اَ ددديِكِٔ حبذ يدددي ٍفدددكييي 

ل تغ  ا ا ِٔ ر َرٗ رلَت ٔب  ي ُدٝلْ سي دي عل روديٟ  ا    رٞجنغٟع ٍرٞجن يي ب ُٝلْ ع

رسطددغب ٍطياددٔ رسصددي٘ ب ٍةِعيددي وصددي٘ق  اَ دديِكِٔب مدده فدد،جنيي  و تعقِنددي ت مدد ر        

 اي ِي سثيىرٓ رخل ٔ ٍرسجثل  ع رسصَر٘  رسعر ِٔ.  

 

 مددي علر رسي ينددي عل فددر   سِاُدديّ٘ مبمددبب لددي حيدددخ لروددل غددر  رسددرجنع ا رجليددي             

نقثّب مه تعدُل ٍترجنِ  سيصَر٘ ب  عد سدٍثيي ايٕ ممديَٖ رسدَترُه رسصدَتِعب  يايبديو     رس

رسااِبدددٔ رس ِاَُسَدِدددٔ سييذددديٍُفب ٍرسددديت تي جدددل ا فدددكل سيثددديت غددد  مغيثدددٔ ميَر ُدددٔ    

رسَضددعِٔب ٍمارتبدددٔ رخلقِدددٔب ايددٕ طدددَ  ر يددد ب جن طدددل  و  ددياّ ٍ دددف "ر ددده ددددين" ا    

ٍر  لبدددد  رسدددرجنعب ٍاِ ِدددٔ تشدددكل رسددداللرت سِدددًب  فدددرسً سيثددديىرٓب سيدددٕ جنثدددف ايدددٕ علورحل

ٍتَ ايي  ع ترللرت   يت ٍترللرت تَرسثِٔب ٍجني جل لسك  صيسرٓ تصدو  دَتي  دالل   ديت    

ىرتددداب ا رسيذَُدددف ر٠ٍ ب  مدددي رسيذددديٍُف رلَر ُدددٔ سيدددّ ممدددٍٝسٔ اددده عسددددرخ         011مثددددروٌ 

ر٠ دديتب رسدديت تصدددو  ثِ ددٔ    رسدداللرت رسيَرسثِددٔب  ْ  جنيددي س ددل اِ ددي مطدديا ٔ سيدداللرت       

ا.  ددديسنثر عل 5ضدددِٙئ اددديلٓ اندددد رإلجنمددديوب ٍتثدددَا ر ذدددررت  يطدددعِ يي. ُنثدددر جلرسشدددكل        

تشددكِييي ر ند ددّب ٍوي ددِٔ ميلتيددي رسيادددٔ رلقيطِددٔ رسدديت لنشيددي رسثدددوٓ ايددٕ رسيطددعِف   

 ٍرإلضعي  س١مَرز رسصَتِٔ رلصدؤُ ا رسَا  لرتً.

                                                 

 .005روجنم   َجلررا ب مدول عل رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟاب ص  - 1
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 : مبد  رسرجنع7رسشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

يو  و جنٝاد  ،و رسيثَُٔ رسيت ت،و ىي ترللرت رسصَتب ىّ جنيِذٔ سع ئِ تطخِ  

سكي ي  » ي ُٝلْ عل مطيا ٔ فدٓ ٍطيأ رسصَت ر ي ئب  Amplitudeمثدرو رسمعٔب 

ايجن  رسيذيٍُف ٍر عٔ محي  لوديت ترللُٔ ايسِٔب ٍ يسعكاب اي ي ايجن  ضِثٔ اي  

و ر٠فكي  رسيت ت،و ىي ر ذررت ا عسدرخ  ررت  رسنق  "ب ٍايًِ سإ1"«سِيي جنمو رسالل

  صي٘  مه رسصَر٘  رسجٟخ ىّ رسيت سدخ رس يوع رسك ّ  ِنيي.

 

 مدددي علر اددددجني عل ر ِٙدددٔ رسددديت تي ثيدددر  يدددي رسددداللرت ر٠ ي دددِٔ ٍاددد ر رسيَرسثِدددٔ          

ي  ايِدً  سي نقَع رإلجنميجنّ ا رسر   رسقِ ّب سيّ ت،تّ ا فكل جنقيايت وجنِنِٔ  ٍ مي ُصدق 

عل جنيشددج مدده وٟ ددي  و رسصددَر٘   ،جنَرايددي ترتمدد  ا ر امددٔ ب   Formant ددي اا رسصددَتِٔ

ٍمه مثدٔب سدإو رسثدررٗٓ رلي،جنِدٔ سي جدل ىد ٌ رسنقياديت رسرجنِنِدٔب لددجني           اfo, f1جلر٠ٍل ٍرسجيجنِٔ 

ي ِددددز رس ددددَروع ر٠اَ دددديِكِٔ  ددددع رسصددددَر٘  مبددددي سِيددددي رسصددددَر٘  رس راِددددٔ جلرسييَُندددديت  

 ِٔاب ايٕ  َ رإلميسٔ ٍرسي خِ  ٍرسااِ ب ٍرسينغِ  ٍرسنرب.رسصَت

                                                 

 .60ابد رسثيلو ابد رجليِلب ر٠ َرت رسيغَُٔب ص  - 1

011811

111211311 

هرت011

 ز

هرت811

 ز

هرت111

 ز

هرت211

 ز
هرت211

 ز



 ائت العربيفيزياء الّص                                                                                                                                     الفصل الثاني  

 83 

 Filtrationرسافِ  

تددٝلْ رلرفددشيت ٍتِ ددٔ تثَُددٔ ٍتطددخِ   عددا رسدداللرت رلٟ مددٔ س١ ددَرت رلرابددٔ   

ٍتثرُبيددي مدده رسدداللرت رسيَرسثِددٔب ٍتثددَا ا ر٢و لرتددً  إضددعي   ٍ رميصدديص  عددا رسدداللرت  

لرت رسيَرسثِدددٔ رسعيسِدددٔب  صدددل ايدددٕ  دددَت جنثدددّب ٍعلر  رسطدددعِ ٔب س دددّ سدددي  تطدددخِ  رسدددال 

ٍتدٝلْ ر ذدررت   » ايجن  رساللرت ر٠ ي ِٔ ىّ رلطخ ٔب سإجنني  صل ايدٕ  دَت ا ِد ب    

تَر ُدي مدز ا يِدٔ    ب "sound filters»"1رس  َُٔ ٍر٠جن ِٔب ا ى ٌ ر يسٔ لٍو رلرفدشيت رسصدَتِٔ   

 رسرجنع.

 

 les formants رسصَتِٔ  ر اا

ٟ  رسشددكل   و ر امددٔ رسصددَتِٔ ىددّ جنقدديع رسددرجنع لٍ رسشدددٓ رسعيسِددٔب      ُيطدد  مدده ودد 

ا فددكل فددرُب لرادده رسمددَرلب ٍميكدده مدده وٟ ددي      spectrographُثيرىددي رسرر دد  رسقِ ددّ  

س ددي سددَعب ٍىددّ تددرللرت ضددعِ ٔ رسكدد    F1ٍرسدداللرت رسيَرسثِددٔ  Foر دديبِيو رسدداللرت ر٠ دديت

شدددٓب غدد   و رلِددآ رسدديت  سدددثييي رسثددررٗرت  ا ددي َُضددشً رلعيدد  رسع ددَلْب ٍ ثددِ  اصددَٖ سي 

رسقِ ِددٔ سيشدداا رسصددَتِٔب ٞ تنشصددر ا اِدديت ر٠ عدديل رسك ِددٔ سيصددَت  ددل ىددّ تيعدددرٌ عل        

ب في ددددٔ ايددددٕ ممدددديَٖ ر دددداميع ر٠ٍل    Qualitéعتيدددديو وصي٘صددددً رسكِ ِددددٔ  ٍ رسنَاِددددٔ    

ٔ ا سدُدد مدي   ٍرسجيجنِٔب ٍىّ ر اا رسديت ختدق منقدَع رسصدي٘ ب ٍادد راي ددت ىد ٌ رسيثنِد        

ُمدددد ٕ  بصدددد ٔ رسصددددَتب سِددددح  و ر دددداميع رسصددددَتِيع ر٠ٍل ٍرسجيجنِددددٔ سيسثدددديو ايددددٕ  

جمي  ي رسبيعدْ ا مثددرو رسداللب ا دي رسشددٓب اندد رسنديط  لرتدًب سعي٘يدٔ ر٠ دَرت جن مدييب           

ر داا رل ِدآ ا   دَرت رسكدٟا رسرجنيجندٔ غد        ٍسيَضِ  لسك سثد  ثبي  رسدور ٔ رلخربُٔ  و 

 جن ِٔ سع ُنيذيي ودل طبِعّ تثز ايلٓ ا سدٍل مميَُيت رسالل ر٢تِٔ:ر٠

                                                 

 .42ص ابد رسثيلو ابد رجليِلب ر٠ َرت رسيغَُٔب  - 1
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  F1    031     631    ل/خ 

F2  311 8311   ل/خ 

F3 0511 8411    ل/خ 

F4 8311 2311   ل/خ 

"ب 1"%05ٍسصددَت ر٠جنجددٕ رسعيلُددٔ سدداا ترللُددٔ  ِددآ  ايددٕ مدده  ددَت رسردددل  نمددبٔ        

سَدّ ا طَ  رسَترُه رسصدَتع ٍاد ر رٞوديٟ  ا    ٍرسمبو ا لسك ىَ رٞويٟ  رس ِاَُ

سذ  رسيذيٍُف  ع رجلنمع. ٍيو  و جنَض   و اِ  رسالل رسيت ُ،ود ىي رسصدَت رلنقدَع    

تيبد  حبمو طبِعيً رس ِاَُسَدِدٔب ٍسمدو ادَٓ رسيصدَُ  سيسصدَت رسدرجنِينب غد  رسصدَت         

هب ىدَ ٍرول ا سديٞت تبدد     رسَا ّب ٍعلر ايو رسي ديٍت رسطدِٙل ا اد  رسدالل ٍرسشددٓ ٍرسدام      

رسَضددددعِٔ رس ِاَُسَدِددددٔ سيذيددددي  رسنقثددددّب  ٍ رسثددددرٍ  رسبِِٙددددٔب سددددإو رخلي ددددِٔ رسنَاِددددٔ    

رسدديت   Groups of frequencesجم ددَت رسدداللرت   »ٞ تدديغ روب  َ دد ي يب   F0,f1سيشدداميع 

"ب 2"«ب سِح لنشدً وي دِٔ رسي ِدا اده  ثِدٔ ر٠ دَرت      Timberسك  رسيشكل رسنَاّ سيصَت 

ٍرسعئ ا لسكب  و  َوٓ ر اا رسصَتِٔ رسيت ميدجني  يي رسرر   رسقِ ّب ىّ لجِل سداللرت  

مَضعِٔ ثي ئ غ  مديغ ٓب  ْ  جنيدي سددخ  دٞسدٔ رسقبِعدٔ رس ِاَُسَدِدٔ سيذديٍُف رسدرجنع         

 رسجي ئ رخلَرص اند رسنيط  سِح تكَو:

F1   ٓىّ ر امٔ رسصيلوٓ مه ر نذر 

F2  ٓمه رسيذَُف رس  َْ ىّ ر امٔ رسصيلو 

F3  ّ3"ىّ ر امٔ رسصيلوٓ مه رسيذَُف رس  َْ ر٠ نيجن"  

ٍابددل  و جننيثددل عل ٍ ددف رخلصددي٘ق ر٠اَ دديِكِٔ سيشرادديت راي دديلر ايددٕ  ددَو   

رسر ددد  رسقِ دددّب يدددو  و جنَضددد   عدددا رلمدددي٘ل رسددديت ٍادددز سِيدددي رسيغدددب اندددد رسكدددج  مددده        

                                                 

 .052ُنثرب  روجنم   َجلررا ب مدول عل رسيصَُر رسقِ ّ سيكٟاب ص - 1

 .43َرت رسيغَُٔب ص ابد رسثيلو ابد رجليِلب ر٠  - 2

3-Voie, Peggy lenaire ; Precis d’Acoustique d’audioprothes , production phonétique 

acoustique et perception de parole, ED Masson ;2008,p 28. 
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ه رسثدررٗٓ: ا ِدٔ ٍاِ ِدٔب ٍ مدي رسك ِدٔ      رسدرو عب ٍ ٍ ي  و رلقِدي  ُطدعني  مديا فدكيع مد     

سيّ رسثِي يت رسيت ختق اِ ٔ رسالل سيشاا ٍاِ ٔ رسشددٓ سِيديب ٍرسبعدد رسدامين سي نقدَعب      

ُ دي                مدي رسثدررٗٓ رسكِ ِدٔ سيدّ تيدك رسديت تعندٕ  ي َضدز ر داا رسصدَتِٔ رخلي دٔ  ي رادٔ  

 ا6: جلرسشكل: ايو جنَايي اص ٓ  ا طَُئب ٍىّ اررٗرت ثي ئ غ  ميغ ٓ. ُنثر

 مدددي  يسنمدددبٔ سبدددياّ رسصدددَرم ب سإجندددً مددده رسبددددُيّ  و جنددددوحل  ددد،و  دددَوٓ ر ددداا رخلي دددٔ        

 ددديساللرت رسيَرسثِدددٔب تيبددديُه حبمدددو وي دددِٔ رسصدددَت ر٠اَ ددديِكِٔب سي٠ دددَرت رسرجنِنِدددٔ  

 /ابو/  ت،تّ  اجر 

ت رلي َ ددٔ ٍضددَسيب تيِيددي رسصددَرم  ر يددَوٓ رٞسيكياِددٔ غدد  رسَا ِددٔ / ب ل/ب  مددي ر٠ ددَر 

 ا ي ر٠ َرت رسَا ِٔ سإجنني ٞ جنكيل جنرٖ لجِٟ ا ساميي رسصَتِٔ.

 

 

 

 

  رسيبد  رسنَاّ ا ساا

 ر رايت رسعر ِٔ   

 

 

 تعثِو ايٕ رسشكل

ُٟسدددج مددده رسي جِدددل رسقِ دددّب  و رسنقددديع رسدددرجنِين سيكمدددرٓ دددديٗ  ٍ دددزب مددده جنقددديع   

ميثيو ع عل سد  عِدب ٍجن مر لسك  رس يشٔ ٍرسط ٔب ا ي سَسجب  و جنقياّ رس يشٔ ديٗر

ا جنقددياع رسنقدد    f1 ٍf2 يسيبياددد ر ي ددل  ددع جنثددية رٞوتكددي  ا رسيذدديٍُفب سِددح تدد،تّ        

 يس يشدددٔ ميثددديو يع عل سدددد  عِددددب سِدددح ٞ ُبيعدددد مصددددو سددددٍخ رسددداللرت ر٠ ددديت مدددز      

6

 فتحة  كسرة  ضمة 
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ا  رسداللرت رسيَرسثِددٔ ايددٕ ممديَٖ  ايددٕ ر نذددرٓ ب ايدٕ اكددا رسطدد ب سِدح ُثددز رسطددغب    

مبيعدددٓ  اجددرب ٠و رسطددغب  f2ر نذدرٓ ٍانددد روت دديت مبددد  رسيمديوب  مددي رسكمددرٓ سيدد،تّ سِيدي    

عضدديسٔ عل ىدد رب سإجنددً ُيمددنٕ  و جنثدر  ايددٕ رلعيدد  ر٠سثددّ مدده وددٟ   ُد،تّ عل مددٝورٓ رسيميو. 

رس رع ا   ميو رسنق ب  ع ر راديتب ٍىدَ  عدد سِاُديّ٘ ميد ب جنصدل مده وٟسدً عل رس صدل          

 ٞويٟسيت ا طبِعٔ رلدٍل ٍ دارٗ ر رأب سصٟ ُثِنِي.ا مم،سٔ ر

 

 Duration  مه ر رأ 

ُيعد  مه رسنق   يسصَت رسيغَْب  عدر مدٝثرر ا تصدنِف وصدي٘ق رلنقدَعب في دٔ       

 ا مم،سيت رس رع رسك ّ  ع رسصدَر٘ ب ٍاد ر رس رٍاديت ر ي دئ ا رلثديطز رسيغَُدٔ. ٍىندي       

ّ  يددو  و جن ددرع مددي  ددع جنددَاع  » ب سدديسامه "1"«مدده رسددامه  رسددامه رلَضددَاّب ٍرسددامه رسدد رت

رلَضَاّ ىَ  مه ارا ُ رضدً لَضدز ر رادٔ ا رسبنِدٔ رسيغَُدٔب  مدي رسدامه رسد رتّ سيدَ          

  مه ُيبد  مه جنيط  عل  ورب ر يذي ٔ لثيطِيت رسيَر ل رسييذّ.

 

ِذددٔ سقبِعددٔ ٍعلر  ددي ني  دد،و  مدده رسنقدد   يسصددَرم  ٞ ُشددغل سِددار لور ددِي ىيمدديب جني 

 ٍ غد  مصدَتٔ    Voicedٍمصدَتٔ  Unaspired  ٍغد  جن مدِٔ    Aspiredاَجنيي جن مِٔ  »سدٍثييب 

Voicelessسإو ر رأب ترتبب  يسامه روتبيطي ٍتِ ِيب ُٝلْ عل سدُد طَ يب ٍ يت ى ر  "ب

رع " سدإلر ت،ميندي رس د   2"«رسيٟ ا تيىرٓ في٘عٔ ا عجنيديز ر راديت ا رسيغديت رإلجنمديجنِٔ ةِعدي     

 ع رسصِغٔ /َسَعَل/ ٍرسصِغٔ /َسيَاَل /  د  جندً سدرع ا دّب مدا رسقدَ  رسدامين ر ي دل ا        

اددع رسصددِغٔب ابددل  و ُكددَو رويٟسددي رسررلُددي ٍتراِبدديب عضدديسٔ عل ىدد ر سددإو رسدديغ رت سددَع          

رلثقعِدددٔ رسددديت ت،وددد ىي رلثددديطز رسصدددَتِٔ في دددٔ ا رسيغدددٔ رسعر ِدددٔب ايدددٕ  دددَ رسينغدددِ          

                                                 

1- Philippe murot et François Xavier ; Une introduction a la phonétique ; Edition du céfal 

2002, Belgique ; p23. 

 .820ُنثر: فرُف ر يِئِب ر٠ َرت رسيغَُٔب ص  2-
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intonation ُثدديت رسصددَتّ  ٍرإلrythme      سإجنيددي تعي ددد   ي ددي ايددٕ تَ ُعدديت ٍتثمددِ يت  منِددٔب

 مي ر  رسبشح رسصَتّ رسعر ّ ن يد  ي  بِٟ ُثِنِي ا تث ّ  ثرىي.

ٍتبعي   رب ُغدٍ سطدَو رسي جِدل رسقِ دّ سي نقدَعب سطدَور عسارمِدي ا  دِيع تدبين          

َ رسصدَتِٔب اِي دّ سي َدديت   ر٠طرٍسيت رسِثِنِٔ  َ  ً مي شدي سيِيِدي مداٍلر مبعيد       ىد

ّ  millisecond سدف رسجيجنِدٔ    ٗ ٍىد ب ٍلسدك حبمديب ر٠ مديو    "1رسجيجنِدٔ" مده ر٠سدف مده ددا

رلَضَأِ لنقَع ر رأ ا مَرضز ميبدسٔ مده رسصدِغ رإلسررلُدٔب ٍا ىد ر رسمدِيعب جنشد        

ي يٍتددٔب عل  و رسكددج  مدده  ىددل رسيخصددق اددد انددَر  يدد ٌ رلمدد،سٔ ٍادددمَر سنددي اِ ددي ٍ  عدديلر م   

٠ منٔ ر رايت رسثص ٓ ٍرسقَُئب ايٕ  دَ رسدور دٔ رسديت اددميي " دي يو سمده رسعديجنّ"        

رلددددٖ رسنمدددف   »سدددَ  رس دددرع رسنمدددف ر ي دددل  دددع جندددَاّ ر رادددٔب سِدددح ويدددق عل  و      

عل  831ا/خب ٍمدددٖ ر رادديت رسقَُيددٔ مدده     031عل  011سيشرادديت رسثصدد  ُنشصددر مدده    

نمدو رلثدمدٔ اده تثدددُررت رسنشديٓ ٍاي ديٗ رسيذَُدد مده سِددح  و        "ب ٍن تبيعدد رس 2"«ا/خ 131

 رلد ىَ ا ِٔ مطيا ٔ سامه رسنق   ي رأ رسثص ٓ.

ٍسيددٕ ُييِدد، سنددي رسَاددَ  ايددٕ رسبعددد رسثِي ددّ سيشرادديت رسعر ِددٔب  مددو  و رلددنير              

طديت اِنديت   حيي  ايِني رٞ افيل مبكيمبيت ر ثل رلخربْب ايٕ رسصعِد رس ِاُديّ٘ب  إو 

 دددَتِٔ سي ذدددي  رإلدرر٘دددّب ٍادددد ر ددديثرت وُٜيندددي رسيشيِيِدددٔ ايدددٕ رختددديل   دددَرت رخلقددديب     

رسثر جندّ سي عيُنددٔ رلخربُدٔ لددي تيمد   ددً مدده رجنطدبية ا ر٠لرٗ ٍرسدديٍٟٓب عل ورٍلجندي اددررٗٓ اددل      

 يقبِدد  رسربجندديمر رإلسِكاٍجنددّ    برسشددِ  رسعذ ددّب ٍرسشددِع رسغيمدددْب ٍرسشددِع رسمدددُا   مدده 

Praatُيددِ  سنددي عمكيجنِددٔ اددا  رسصددي٘  ادده رسصدديم ب ا ددي ميدددجني  ثددررٗرت ٍرضددشٔ          ب رسدد ْ 

َٗ/ب       س١طدددددَر  رسامنِدددددٔ سي نقدددددَعب   سِدددددح ا ددددددجني عل اِددددديت ادددددِ  رلدددددد ا رسي ثدددددٔ /َددددددي

ٍرسي ثٔ/لرّ ددٔ/ ٍرسي ثددٔ /اددي /ب ٍىددّ ر دديٞت رسدديت  اددر سِيددي ةيددَو رسنشدديٓ  يبددد  مثدددرو     

ٔ لثدددروىي ا رلددد رسقبِعددّب جنيِذددٔ سَضددعِيت    رسقددَ ب ٍت،ودد  سِيددي رس يشددٔ   ميجنددي مطدديا     

                                                 

 .013ُنثر: منصَو حن د رسغيمدْب رسصَتِيت رسعر ِٔب ص   - 1

 .17 ي يو رسعيجنّب رسيشكِل رسصَتّ ا رسيغٔ رسعر ِٔب ص-  2
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 ٔ ُدددالرل طدددَ  »ايدددٕ  ددَ رٞوددديٟ  رلدددْ رسثدددي٘   دددع رسي دُددد ٍرٞ ددديقيسٔ سِددح      ب ددِياِ

ر راددٔ رسقَُيددٔ رليبَاددٔ  ي دددآ  نمددبٔ تثدديوب  ُدديلٓ ا ِدددٔ ر راددٔ رسقَُيددٔ رليبَادددٔ         

جللرّ ٔاب ٍ عد رلعيُندٔ    "ب ايس رع رلدْ  ع جلر٠سفا ا جلديٗا ٍجلر٠سفا ا1"« صيم  مطعف

 رسنيي٘ر ر٢تِٔ:   رلِدرجنِٔ ويصني عل  

 ثيجنِٔ  1101 مه رس يشٔ رسثص ٓ:                         

 ثيجنِٔ 11120 مه رلد :

 ثيجنِٔ 11136 مه رسي دُد :

 "2"ثيجنِٔ 11150 مه رٞ يقيسٔ:  

 تعثِو ايٕ رسنيي٘ر

ل سددد  عِددد مددز رسثددِ  رسامنِددٔ رسدديت  سثددد تَرسثدد  رسنيددي٘ر راصددل ايِيددي هربُددي ع 

ٍادددف ايِيدددي رسددددايَو " دددي يو سمددده رسعددديجنّ"ب ايدددٕ رسدددرغ  مددده  جندددً ت ددديلٖ رسي صدددِل ا         

مطدديا يت رلدددٍلب سِددح ددديٗت ر٠ عدديل راصددل ايِيددي  عِدددٓ ادده ر٠طددَر  رسدديت ٍاددف ايِيددي    

نِدٔ  دع رلدد    رسثدرمٕ ٍرسنشيٓ تثدُررب ٍايٕ رسرغ  مده  جنيد    دي َر ا عتيديو رسي يٍتديت رسام     

ٍرسي دُدددد ٍرٞ ددديقيسٔب عٞ  جندددً ادددد ر يعصدددٕ ايدددِي  رسَادددَ  ايدددٕ رس دددَروع رسطدددبقِٔ  دددع  

 ر رايت رسثص ٓ.

 رسربىنٔ رس ِاُيِ٘ٔ ايٕ مم،سٔ رخل ٔ ٍرسجثل ا ر رايت

تشكل تيىرٓ رخل ٔ ٍرسجثل ا رسدوت رسصَتّ رسارثّ حنَور   ِ ي رجنمديا  سَسدً   

  ٗ رس ددرٍع رسك ِددٔ ٍرسكِ ِددٔ  ددع ر رادديت رسعر ِددٔب عل تشددعب        رسدور دديت رسعر ِددٔ ٞ دديذٟ

رسدددرٜٖ ٍتبيُنددد   ٍددددً ر٠وددد  سِيددديب سِدددح رجنشدددقرت  سِددديت رسيشيِدددل رسينث ُدددٔ عل  سثدددع      

 سدددى ي سِاَُسددَدّ ُمدديند عل رسكِ ِددٔ رسعطددَُٔ رسدديت تيخدد ىي ر رادديت  ثندديٗ ا يِددٔ         

                                                 

كيو ر دُحب   و د ر٠ولوب  ُد ويِل رسثررسٔب ر رايت ا رسيغٔ رسعر ِٔب لور ٔ ا رسيشكِل رسصَتّب اين رس - 1

 .33ب ص 8111

بو يسٔ ميدمي ب هقَةب ام  رسثِي يت ر ي َ ِٔ سيك ِيت رسصَتِٔ ا رسارخر ررىِ ّ  َلرٍل ب  عنَرو  :ُنثر - 2

 065-064ب ص 8114/8115رسيغٔ رسعر ِٔ ٍ لر ييب ديمعٔ رسميجنِيب ٍىررو ب 
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 َ تِدف رسنمدثّ ٍاجيسدٔ رسيددرٍ      رسيصَُ ب ٍثيجنِي ي ٍ  ّ رجتً  َب ر يبِيو سيايِدٔ رسي

 رٞ يع يسّ.

عو  لجنددٕ ممدديٗسٔ عسصدديِ٘ٔ سنمددو تددَرتر ر رادديت رسعر ِددٔ ا رٞ دديع يٞت رسيغَُددٔب  

تش  عل  و رس يشٔ اد ىِ ن  ايٕ رس طيٗ رسصَتّ س١جنمثٔ رسيغَُٔ لي تيمد   دً مده و دٔ     

دْ ولر ايدٕ تمديٜ    ا ر٠لرٗب ٍُك ّ  و جنميد  ايٕ لسك  ي م  سيخيِل  ه رمحد رس ررىِد 

 وف ر٠سعي  ايِك رسمد زب ٠جندك ٞ سيديز سِدً عل ر ديع ي  ديوسدٔ ع دي         »  سد ر٠اررب

ٔ عل سرُدك رسشد يع مدز عودررز رسصدَتب      تم عً مه رسصَت ٍ جند  تيكيدف ا عودررز رسطد ّ    

ٍا سرُددك رس يشددٔ عل سرُددك ٍ ددب رس دد  مددز عوددررز رسصددَتب س ددي ا ددل سِيددي اطددَرو       

"ب ٍجنميشددف مدده رسددنق  و رخليِددل اددد ر افددد حبمددً      1"«سِددً اطددَ ٍرسددد   ثثددل  ددي ا ددل   

رسدد ٍاّ عل  و رسطدد ٔ ا  ايددٕ مررتددو رسجثددلب ٍايددٔ لسددك سِاَُسَدِددٔ ت،تدد  مدده ر لٍردِددٔ       

رس عددل رسنقثددّ  جندديٗ رل يو ددٔ رسيصددَُئِ سيطدد ٔ  يَتِددف رسشدد يع ٍٍ ددب رس دد ب فددٟ         

ُيذيدد سِيدي عٞ ٍ دب رس د ب ٍاِي د      ي ايدٕ ىد ر سدإو رسكمدرٓ اندد رخليِدل تد،تّ        رس يشٔ رسيت ٞ 

   ٍ قِٔ  ع رسط  ٍرس ي ب اَجنيي تدسز عل سرُك جنمف سيش يع ا رسيطِِ   ي ي.

 »ٍديٗ سخر رسدُه رسرر ْ سِٝاد ى ٌ ر ثِثٔ  شّٗ مه رسي صدِل رسعي دّ  ثَسدً:    

صددِييي  ثثددل ر رادديت رسطدد ٔ ٠جنيددي ٞ تددي  عٞ  طدد  رسشدد يعب ٍٞ ُددي  لسددك عٞ  ع ددل س    

        ٔ "ب ٍرلثصدَل  2"«رسعطئ رسَرسدٓ رجليؤُب ثد  رس يشدٔ ُك دّ سِيدي ا دل ضدعِف سيدك رسعطدي

 يسعطئ رسَرسدٓ رجليؤُ اندٌب ىدّ رجلدَ  ر يثدّب  َ د ً  دٝوٓ سِاَُسَدِدٔ تنبجد  منيدي         

ر راددديت رسعر ِدددٔ ميخددد ٓ ٍضدددعِٔ اطدددَُٔ ُجثدددل سِيدددي رسطدددغب مدددز رسطددد ٔ ٍخيدددف مدددز      

 رس يشٔ.

رس ِاَُسدددَدّ رسثددددُ  عل منقددد  ر دددا رسددد ٍاّب  دددي لسدددز        ٍادددد ر ددديند رسيعيِدددل  

ِّ   ايٕ جميسً ٞجنعددرا ر ذدٔ رسِثِنِدٔب سيدِا مده        ،طرٍسيتً عل رٞ قبيغ  طبي ِٔ و

                                                 

 .071سنشَب ر يد ر٠ٍ ب لرو رسكيو رسعي ِٔب   ٍت صدٟ  رسدُه رسمَِطّب ر٠فبيٌ ٍرسنثي٘ر ا ر - 1

 .26ب   ٍتب ص0771ب 0سخر رسدُه رسرر ْب رسي م  رسكب ب لرو رسكيو رسعي ِٔ ب ر يد ر٠ٍ ب  ة  -2
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رلمددي يت رلنقثِددٔ  و تكددَو ر راددٔ ر٠اجددر تَتِ ددي س١اطدديٗ ىددّ ر٠امددر جنقثددي ٍر٠ثثددل  

  ٍ سعددل مددي لىددو عسِددً "رسددرر ْ" ا اَسددً:    لرٗب ٠و رسجثددل ٍرخل ددٔ مثدديلُر ختددق رسددَ و ٍرسثددَٓب 

جلضعف ا دل ر رادٔا جنيِذدٔ سكد   ضدعف مده رسطدغب رسَرادز ايدٕ ر رادٔ  ثنديٗ رسنقد              

 يس يشٔب ٍايًِ سإو رسيعيِل ىنيب سه ُي،تٕ سً رإلسٟ  رسعي ّ عٞ مبثيو دٔ ا ِديت رسطدغب    

      ٞ وتكدي   ثنديٗ   ٍرسثَٓ مز رسي م  رس ِاَُسدَدّ رل يدد ايدٕ ممديسيت رسيذَُدف ٍمَضدعِيت ر

 رسنق   ي رايت رسجٟخ.  

ٍاددد رسي دد  "مسدد  فددرُف ر دديِئِ"  


ب عل ىدد ر رسعيمددل رس ِاُدديّ٘ب ٍادددا سنددي  ٍ دديسي   

ٍرسِدددٔ سيبددددٞت رسطدددغج ايدددٕ ممددديسيت رسيذددديٍُفب مددده ودددٟ  معيُندددٔ ٍضدددعِيت رسيمددديو         

 اب سِح تدبع 7ٍر نك ر٠ايٕب ٍ ق  رسيذَُف ر يثّب ايٕ  َ مي ىَ مجب  ا جلرسشكل 

رسنثددية رليثقعددٔ رسيبدددٞت رلَضددَأِ س١اطدديٗ ب ا ددي تددبع رسيطددِِثيت ر ي ددئ ايددٕ          

 مميسيت رسيذيٍُف ٍر نك ر٠ايٕ.

  ٍضيت رسيميو ٍر ذررت رسرجنِنِٔ  ثنيٗ رسنق   ي رايت ا9جلرسشكل 

 

 

 

 

 

 

                                                 

-          ُثدددا رسدددايَو فددرسي م صددٟ سيبددد  ا ِدديت رسطددغب ر ي ددئ ا رسيذدديٍُف ٍايددٕ جنثددية رٞوتكددي   ثندديٗ رسنقدد

رسددرغ  مدده  جنددً ا ددد عل تيبددز ىدد ٌ رٞويٟسدديت ايددٕ رسصددَر٘  رلعِيوُددٔب عٞ  جنددً ر دديقيت  و ُثر يددي مدده         ي راددٔب ٍايددٕ  

مده مٝس دًب ر٠ دَرت     860-850رسصَر٘  رسعر ِٔب ٍُثدا سني تعيِٟ سِاُيِ٘ي مثنعيب ُنثر  ديب وجندع ر راديت مده ص     

 رسيغَُٔب ؤُٜ اطَُٔب ٍجنقثِٔ ٍسِاُيِ٘ٔ
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 لجل اَٖ رسطغب ا رسيذيٍُف  ثنيٗ رسنق   ي رأ ا01جلرسشكل  

 

 

 

 

 

ُيثير تَ اي لجِيِي سك ِيت رسطغب ايدٕ رسثنديٓ رسصدَتِٔب ا      عو رسشكل رلجب   اٌٟب 

ر دديٞت رسددجٟخ سينقدد   ي راددٔب عل جنميشددف مدده وددٟ  ىدد ٌ رسر ددَا ا ِددٔ رسطددغب ا        

رس يشٔ رسيت تثز ايٕ جنثقٔ ٍرسدٓ جلرسيذَُف ر نذرْاب  ي ُنير اندً ضدغب جنمدف ايدٕ     

اي ديٗ رسيغدٔ ايدٕ  و رس يشدٔ  ادل ر راديت ديددر ا ر٠لرٗ        رسثنيٓب ايٕ ى ر ر٠ ديتب طبد    

ةعدد  رس يشددٔ  ددع رخل ددٔ ا ر٠لرٗب ٍر ِدديل ا   » مثيوجنددٔ حبددرايت رسطدد ٔ ٍرسكمددرٓب سددإلر   

ٍىدَ عادررو اي دّ ُيكدٚ  يٞط ٙنديو       "1«"رسَتِ ٔب ايجند  اَجندي سكدل جنديط ب ٍ دندر سكدل معدرب       

صدَتّ رسثددُ ب  ِن دي تيخد  رسكمدرٓ      ايٕ  ند هربْ مه فد،جنً ُعطدد مده ثَر د  رسقدر  رس     

ٍضعِٔ ثٟثِٔ ر٠ عيل ليد ايٕ مميسٔ رسيذَُدف مينثيدٔ  دع ر٠ دنيو ٍرسشد ييوب سيمديثر       

رسط ٔ ايٕ رسثم  ر٠ارب مه رسيذَُف رلي َادز  مديا رسيمديوب ٍسده ُيد،تٕ سندي علورحل سدَروع        

جنَو رس ِاُيّ٘ رسد ْ  مه رسثي ) (tآَ رسشد   رسثَٖ ر ي ئ ايٕ ى ٌ ر رايتب عٞ حبميب

ُر ب  ع جنمبٔ مميسٔ رسثنيٓ رسصَتِٔ ٍسذ ييب ٍا ر رسطغب ٍ رأ تنثل رسصدَت. ٍىدَ   

 مي ميكه ر يخٟ ً مه رسعٟايت رس ِاُيِ٘ٔ ر٢تِٔ:

V  =    t / µ  : سِح 

V ٓىّ  رأ تنثل مَدٔ رسصَت ا رسثني : 

t  ىّ آَ رسشد : 

                                                 

ب جمئ رسنثد ٍرسدور يت ر٠ل ِٔ ٍرسيغَُٔب 870 يبقيو رسصَر٘  ٞ ينبية رسدٞٞتب ص عيل  مني ّب جنثرُٔ ر -1

 ا.8113ب جل0ت
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µ   َىّ رسكيئ رخلقِٔ سيعط : 

 ٍمه ث 

.fλ v= 

 سِح ىّ  رأ تنثل مَدٔ رسصَت

λ :ىّ طَ  مَدٔ رسصَت 

.f   ىّ رسالل ر٠ يت: 

 ٍمبثي ئ رسعٟايع  صل ايٕ

 .f = t / µ λ 

 ٍايًِ سإو آَ رسشد ىّ:

)
2
. µ λ. Fاt = 

 

 

ٍعلر  و جني  ي ٌ رليييسِيت ر مي ِٔب ٍرساضني  و رسكيئ رخلقِٔ ثي يدٔ سددٖ رسنديط     

رسددالل ر٠ دديت ٍاددِ  طددَ  رلَدددٔ سدد رت رسدداللب  دديكَو سي ددي ميبدسددٔ مدده         لرتددًب سددإو اددِ    

سرادددٔ عل  ودددرٖ  ٍىدددّ ادددِ  ميكددده ر يخٟ ددديي مددده رسصدددَوٓ رسقِ ِدددٔ  دددرايت رسطددد      

ٍرسكمدددر  ٍىدددَ مدددي جنمدددعٕ عل ر ددديبِيجنً مبدددررٍلٓ ادددررٗٓ " دددعد رسغيمددددْ" ٍمعيجلدددٔ رسصدددِغٔ       

ٞ َُُثدَ ي َ ىلَيِكد  رإلسررلُدٔ ُسبددّر مده اَسدً تعديل:       ِسبددار مده اَسدً تعديل:     " ٍ دِغٔ  "1ُسَبددار   ي َمدي

 ًي َس  دددي َاددديَا َابلد ًِ ِسَبددددار  ٍََ جن ددد ِلددد َُُكَجنيدددََو َاَي َُددددلايٌَي َاددديليٍر   ًِ "ب ٍمت رويِددديو ىددد ٌ رسعِنددديت  "2رسَيددد

رسيقبِثِددٔ سقبِعددٔ رسبندديٗ رسصددَغّ سِيدديب ٍرسثي٘ ددٔ ايددٕ رل يثيددٔ رسصددَتِٔ ميادددر  ددي٘يت         

                                                 

 .4 َوٓ رسبيدب ر٢ُٔ - 1

 .07 َوٓ رجلهب ر٢ُٔ   - 2
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ا. ٍاددد  ددٕ رسيشيِددل عل اددا  رسصدديم  ادده رسصددي٘   ايددٕ  ِسَبدددارٍرسكمددرٓ ا جل اجلُسَبددداررسطدد ٔ 

 رسنشَ ر٢تّ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسي جِل رسقِ ّ سكمرٓ /سِد/ مه س ثٔ /ُسبدر/           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسي جِل رسقِ ّ سط ٔ/ُسد/ مه س ثٔ /ُسبدر/
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رسي دديٍت ا جنمددو ُثيددر  f2ٍرسددالل رسيددَرسثّ  f1ٍ ييبددز ممدديو سدداميت رسددالل ر٠ دديت

ىرتددداا سيطددد ب  ٍىدددّ ادددِ  368ىرتددداا مثي دددل جل321رسدددالل ر٠ ددديت  رادددٔ رسكمدددرٓ  ثِ دددٔ جل 

ىرتدااب   8172ت،و  رس وٍٓ رسنق   يسكمرٓ  ثِ دٔ جل  f2ميثيو ٔب ا ي  و اِ ٔ رسالل رسيَرسثّ 

ٍرسَضدددَ  رسمددد عّب جنيِذدددٔ سييطدددِِ  ر ي دددل ايدددٕ   (grave)ٍُ،وددد   يددد ر وي دددِٔ ر ددددٓ 

َُف ر نذرْ ٍرس  َْب ٍميكه رسي جِل لميو رسنقياع رسرجنِين ر٠ٍ  ٍرسجديجنّ  مميَٖ رسيذ

 ا.01مه وٟ   جلرسشكل

ٍ إ ددثية ىدد ٌ رلعقِدديت ايددٕ  طبِعددٔ رسعٟاددٔ رس ِاُيِ٘ددٔ رسدديت تددر ب  ددع رسكمددرٓ       

رلثي يددٔ  ددع رسطدد  ٍرسكمدرب مثي يددٔ  ددع  ددَتع ميشددي يع  ٠جني ددي  » ٍرسطد ٔ جننييددّ عل  و  

 فد مه ر٢ور ٍ سخ ب ٍىدَ   –مز لسك  –  َرت رسيع رسطِثٔب غ   و  سدى ي ايِي ي مه 

"ب سددديليكي   ثنددديٗ جنقثدددً  يسطددد ٔ ُشدددعر  جثدددل  دددَتّب ُندددير اددده تكَُنيدددي      1«"رسطددد  طبعدددي 

ٗ     »رس ِاَُسدددَدّ  عل   ميييدددٚ  صدددَتيي رس ددد  اندددد رسنقددد   يددديب ٍُرت دددز معيدددي رسيمددديوب سيدددَور

"ب 2«"يترب ٍسكنيدي ٞ تن د  عل رسع د  جن ديل رسكمدرٓ      رسش ييوب ٍتمديدُرروب سديعث  ا ادع رسند    

 ٍٞ تالل ايٕ رسيميو االل رس يشٔ.

 

ا رسنق   F2ٍرلنغ  رس  َْ   f1لجِيّ سي نغ  ر نذرْ  ا  هقب00جلرسشكل

 حبرايت رس ي  ٍرسكمر ٍرسط 

 

 

 

 

                                                 

 .010صب ا8118ب  بي ربب جل03 بشّ  يحلب لور يت ا سثً رسيغٔب ب لرو رسعي  سي ُٟعب ة -1

 -8118رسدٞسِٔ سيصَر٘  رسيغَُٔب و يسٔ لايَورٌب ديمعٔ رسميجنِيب ٍىرروب جلمكّ لوروب رسَتي٘ف رسصَتِٔ ٍ -2

 .000ا. ص8111

الكسر الفتحة 

 ة 

 الضمة 

F

2 F

1 
/a/ /i/ /u

/ 
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 تؾدٓز

٢ رٓب أٌ التْؽٔف الؾْتٕ الذٖ اىتَٙ إلُٔ كل مً اخللٔلل نلً أ لد الهزأٍلدٖ     

ّصللٔيُْٓق  للد صللإٍه ء إرصللإٛ ميللإتٟ ّميسلاللإن الللدرظ الهللْىتٔمٕق نإ٢تمللإٛ  لللٙ م لنللٕ         

الهٔشْٓلْجٔللللإ ج للللإر  ايللللزّلص ّ ٔشٓللللإٛ الؾللللْن جؽللللهإن ايللللزّلصق إ  ا تلللل ا مزتمللللشا  

ّْل ت  لٔلُ الدراصلإن الليْٓل٘ لت الب ا٦لٔل٘ الةاتئل٘ اللق ّ  ّ الإ         تأصٔضإق ّم٣ ا ت لٔلٔإ  

هلٔٝتَإ الةكٔئل٘ ت لإلج جشٓٝلإن الي لإو الليلْٖأ إ٢ أٌ ٍلذا التأصلٔط   علل ملً ن ل            

الهجللْان الللق نأللت مهتْالل٘ رتاللإ مللً الللشمًإل ّ لللت لت للذر ا اإ لل٘ نتهإؽللٔل ن لل             

إ التمْٓئلللللل٘ ّاإؽللللللٔتَإ ا٤ؽللللللْان ال ؾللللللٔ٘  لللللللٙ التنلللللللت الي للللللزٖ ى للللللزا لسئ تَلللللل  

 ا٤كْصتٔمٔ٘ق  لٙ حنْ مإ ىلنضُ ء ظإٍزتٕ اهلنش ّالْ فأ

 إملتأمل ء اإل اهلنشٗ ال زنٔ٘ق ٓاف  لٙ مجل٘ مً ا٤ّؽلإل اللق يالت تإ٢تَلإ     

اليضأ٘  تاال أنئ٘ املهزتٗ ء مضتَل ّّصط ّميتَٕ الملن٘ق ىساإكتإن٘ق كنإ ٓاف  لٙ 

 ٔغ املَنْسٗ ء التحْل الؾزءق  لٙ حنْ ا ندال ّا  ٣لأا٢صتثيإٛان الق ت٣سو الؾ

فلللنً ٍلللذا امل سلللٙق تةاؽلللف أمإميلللإ انْ للل٘ ملللً ا٢صلللتهَإمإن تييثلللج ملللً نللل١رٗ    

ايللزّل امليسْ ل٘ ء مجٔلل  الليلإنق ٍللٕ    مجٔل  إعلمإلٔ٘ مهإتٍلإإ إ ا كللإٌ ملً املضللله نلُق أٌ     

لؾللللْاٜت أّ الؾللللْامتق تي للللإ   إعللللإران ؽللللْتٔ٘ ء املاللللإو ا٤ّلق تيتنللللٕ اتنللللإ إ   للللإٜلق ا     

خلؾإٜؾلللَإ امليزجٔللل٘ ّالْؽلللهٔ٘ الثإنتللل٘ق اللللق نٔلللل  للللٙ ؽلللْرٗ  ٍئللل٘  إنتللل٘ مي ْمللل٘    

الم٣وق  نإ الذٖ جي ل مً ؽْن اهلنشٗ ؽْتإ متيريا ّمتح٢ْ مً الإل إ  الإلق ّ  تهلزت    

 نَذِ اجلنل٘ مً ا٢صتثيإٛان ء اليسج ّالزصه؟

اهللللإق إ  ىؾلللسدو ناقلللٔ٘ جدلٔللل٘ نلللإ٤مز  ٢ّعللت أٌ ااتلللْاٛ ٍلللذا ا علللمإل للللٔط   

١ٓصللط هلللإ التيللإ   ايإؽللل نللإ  يْتٔلل٘ التْؽللٔف امليزجللٕق ّالهٔشٓللإٜٕ لؾللْن اهلنللشٗإل   

ّنْهللللإ اللللْظٔهٕ تاالللل الضلللٔإ أ ّ لٔلللُ  لللةٌ تأكٔلللد ؽلللح٘ ّاأاللل٘ الاقلللٔ٘ ا٤ّ  ٍلللْ  

 مبثإن٘ إ ؾإٛ للثإىٔ٘ق ّال مط ؽحٔحأ    
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 ء مهَْو اهلنشٗ

مغلمل٘ ملً أ الد     »ج مبإٍٔل٘ اهلنلشٗ ال زنٔل٘ق ج لل ميَلإ  لنلإ  للٙ        إٌ ا٢فسزاب الذٖ يل 

مغللللم٣ن ا٤ؽللللْان ال زنٔلللل٘ق ّٓزجلللل   لللللت إ  االلللت٣ل ء مإٍٔتللللُ ّء  ٣ إتللللُق ّتؾللللْر  

الاللدمإٛ لسزٓالل٘ إىتإجللُق ّ ٣ تللُ نيللريِ مللً اللزّل املللد ّاللللإق ّى للزٗ الدراصللإن الؾللْتٔ٘  

 الللذٖ يللج  نؾللْن اهلنللشٗ ٓتيللدٚ ء املاللإو "أ ّل للل الللتَجإ1"«ايدٓثلل٘ إ  ٍللذًٓ ا٤مللزًٓ

ا٤ّل مً التداال الذٖ  ز ُ مؾسلح اهلنش  يد ال زب ا٤ّاٜللق ّملً مجلل٘ اللد٢٢ن اللق      

 أاذٍإ مهَْو اهلنشٗ  يد ا٤ ْاو ال زنٔ٘أ

ّاهلنشٗ اليازٗ كإهلشمل٘أأ ّاهلنلشٗ   »"ق"2ّٓل لمل ٍنشٗ ملشٗ جإٛ ء التيشٓل المزٓه  

"ق  نل١تٚ اهلنلش ٍيلإق    3"«زّ ٘ق ّمسٔت اهلنشٗ ٤ىَإ تَنش  تَتش  ً  زجَلإ مً ايزّل امل 

ٍْ القيط  لٙ مْف  اليسج اجلْءق ّجإٛ التنٔٔش نإلْؽفق مالإن٣ للتهلزت اللذٖ ٓأالذِ     

ميسللْ  اهلنللشٗ ء مْفلل َإ ماإرىلل٘ نيللإ ٕ ا٤ؽللْان مللً  إٜلتَللإ امليزجٔلل٘ جاهلللإٛق ّايللإٛ         

 ّال إصأ

مللً  للزٓػ تَنللش ء ك٣مَللإق ّملللإ اللا املَللدٖ  للدو المضللإٜٕ      للإل انللً مي للْرإ جّ  ت  

تيل  ء مضلجد رصلْل اص جؽللٙ اص     »ٓؾلٕ نإملدٓي٘ق  َنشق  أىمز أٍل املدٓي٘  لُٔق ّ لإلْاإ  

"ق أل  ّرت مؾلسلح اهلنلش    5"«اليل  ٍنلش ايلزل   »ق ّمً الغإٍدق أٌ "4"« لُٔ ّصلهص نإلازآٌ

اٌ ٍلذا   جلشٓزٗق ّامللزات نلُ إنلزاس ايلزل ّإظَلإرِق إ٢      ماإن٣ ّمزات إ ملؾسلح الي   يد  زب ا

ا  لللزار ٓغلللْنُ ىلللْق ملللً الاللللج املهلللإٍٔنٕق إ     لللدت الْجَللل٘ الد٢لٔللل٘ للنؾلللسلح إ ا ملللإ  

كإىت ختؿ اجملإل الضن ٕ للؾْن املَنْسق أو أىلُ ختؾلٔؿ ىلْ ٕ لؾلْن تٌّ آالزق كنلإ       
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ملُ ء ال لزل الايللٕ ال زنلٕق ٍّلْ      ىضتغف مً الاْل نْاتر ا٢ات٣ل نإ جْاس اهلنش مً  د

 اات٣ل تْاف ٕ  ٓاز نُ الذاٜا٘ الؾْتٔ٘ للنجتن أ 

 

 اهلنشٗ  يد الادامٙ 

٢عت أٌ املتؾلهح للضليدان التأرعٔل٘ اللق ت ايلت املضلإر التحلْلٕ لؾلْن اهلنلشٗق           

ٓؾللسدو نللشاه مللً التللي ريان املتغلل ي٘ ّاملةامٔلل٘ إ  اللد ٓسللإل مضللإا٘ الللدرظ الؾللْتٕ       

 ٕ ق  للإلي ز  إ  أّجللُ ا٢اللت٣ل ّمللْا ً التيللإًٓق ّكللذا اخللللط الللذٖ مللّط ؽلللْن          الةا لل

اهلنشٗ مهَْمإ ّاصلت نإ٢ ٓ لْت ٢ تيلإران  لدٗق تتالدمَإ ا٢ات٣ لإن اللَجٔل٘ نلإ الايإٜلل          

ال زنٔ٘ ء عي٘ اجلشٓزٗق ّ د أعإر الليٌْْٓ ال زبق إ  أٌ اهلنش كلإٌ متلٝيلإ ء هلجل٘  لٔه     

 إ مً اله ل ألف صإكي٘ مإ  يللَإ مهتلْحن حنلْ رأظ ّ لأظ ّكلأظ      اإ ٓمٌْ ء مْف  ال

"ق أل   1"ء راظ ّ إظ ّكإظق أّ ٓإٛ صلإكي٘ ملإ  يللَإ ممضلْر حنلْ  ٜلب ّنٝلز ء  ٓلب ّنلري         

كإىت تضتيدل مْاف  اهلنلش نلأازل ال لل٘ نسزاٜلج ىسأل٘ ملتيريٗ ء اهلٔٝل٘ الؾلْتٔ٘ نلإ          

 تضَٔل ّنأج ّختهٔف ّاذل ّإندالأ

د تللأّتٙ ٍللذا الةاللٔؿ اليساللٕ مللً مجللل٘ ا٢ تاللإتان الايلٔلل٘ الللق ٍٔنيللت  لللٙ         ّ لل        

ّ لد كلإٌ   »ائش اللَجٕ لدَٓهق ّل ل أنزسٍإ  دو التهزٓج نإ ازل ا٤للف ّالزل اهلنلشٗ    

ٍللذا ا٢اللت٣ت التللإرعٕ نللإ مهَللْمٕ ا٤لللف ّاهلنللشٗ ٍللْ أصللإظ اسللأ الاللدمإٛ ء ّؽللف        

ظ٣هللإ لتؾليح ء أ ٔليَه ؽلْتإ صلإكيإق نلإلز ه ملً         ا٤لفق  اد ألالت  لَٔلإ اهلنلشٗ تاٜنلإ    

"ق  للإل زنٕ كللإٌ إٔللل إ  التضلللٔه نللأٌ     2أىَلله  للد ا ة للْا نللأٌ الهتحلل٘ جللشٛ مللً ا٤لللفص"      

٢ّعللت أٌ  »اهلنللشٗ ّاللزل ا٤لللف ّؽللْن ايزكلل٘ أؽللْان مللً أؽللل مغللة  ٍللْ اهلنللشق           

ا٢عللتاإ ٔ٘ق مبللإ ت ئللُ ؽللٔإ تَإ    -ء اليدآلل٘-ال زنللٕ كللإٌ  للط إساٛ ٍللذِ التضللنٔ٘     
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 ملنللإ ىسللج "ألهللإ" مللً  لللت اليللْق مللً فلليط م للإ ء مْ  َللإق أاللط أىللُ ٍنللش ٍنللشٗق أٖ        

 ٘ صق 267ّء ٍلذا املالإوق تؾلإت يإ رصلإل٘ اهلنلش ٤نلٕ سٓلد صل ٔد ا٤ىؾلإرٖ جن         " 1"«فيط فليس

لهل(صق نتلْٖ  للٙ اهلنللشٗ ء مجٔل  تؾلإرٓهَإق ٍّلْ ء ٍللذا        2111اللق مجل   َٔلإ جاللْالٕ    

ٔإر ايزل الْاادق أٖ مج  ا٤لهإظ املغةك٘ ء ؽلْن ّاالد ٍلْ اهلنلشٗق أملإ      ٓضتيد إ  م 

التاضللٔه الللداالٕ  للله ٓالله  لللٙ أصللإظ ّااللدق نللل  لللٙ أصللط مت للدتٗ تللتليؿ ء مْفللْق    

اهلنشٗ ملً الملنل٘ق مل  مزا لإٗ الزل آالز ٓتلالف م َلإق ّإٌ   ٓقله ن لد  للت مملإٌ تلْالٕ              

 اليَإٓ٘أالؾْتإ ء اليدآ٘ أّ ء الْصط أّ ء 

إٌ ا٢ات٣ل ا٤كْصتٔمٕ الضن ٕ ايإؽل نإ أؽْان املد ّؽْن اهلنلشٗق االت٣ل   

ّافح تلدلل للُ أن لإت الؾلْن الشمئل٘ ّالسئ ل٘ التؾلْٓت٘ق  لري أٌ الالدمإٛ   ٓتنميلْا ملً            

جتللدٍه ٓ تلل ٌّ »ا٢ى تللإ  مللً أصللز التؾللْر الْاللدّٖ الللذٖ ٓللزنط نللإ اهلنللشٗ ّا٤لللفق إ     

إرٗ أّ عئَ٘ نإل ل٘ تإرٗ أازٚ  نز ه أىَإ ؽلْن ؽلإمتق ّملً  له افلسزب      اهلنشٗ ازل  ل٘ ت

 ٣جَه لمل مضإٜل اهلنشٗق ء  ٣ إتَإ نأؽْان املد ّال ل٘ق كنإ افلسزب  ٣جَله ملضلإٜل    

" ّملزت  للت ء رأٓيلإ ٍلْ     2"«أازل امللد ّ ٣ إتَلإ نلأازل ال لل٘ق ىتٔجل٘ ا٢علةا  ء الزملْس       

لي لإو الليلْٖق أل   ليلت املغلإ َ٘ اللَجٔل٘ اللق ختيل          صسْ الضللٔا٘ ّال لزلق  فليسٔ٘ ا   

إ  الٔضز اليسإ ّا٢ تؾإت ء اجلَد  لٙ اللي٘ املمتْن٘ الق نٔل إ  امل ٔإرٓل٘ الؾلز ٔ٘   

 ّالةكٔي٘أ

ّ اإ هلذا السزحن الذٖ  ٔل إ  ندآإن اىيثإ  ا٤صٝل٘ ا علمإلٔ٘ اللق ختلؿ ؽلْن     

٘ق تتمغللف أمإميللإ تّا للٕ اصت ؾللإٛ التنلللت الٔاللٔ       اهلنللشٗ ء املي ْملل٘ اليسألل٘ ال زنٔلل   

"ق  للت أٌ ا٤ زّالإن   3"« أامإو اهلنش كثريٗ ٢  ؾَٔإ أ ل ملً اللد  »للَنشٗ ال زنٔ٘  
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الليْٓلل٘ الللق  إجلللت ائثٔللإن املت لالل٘ نؾللْن اهلنللشٗق   تمللً امللزا  لللٙ اجملللإل الؾللْتٕق  

أتٚ إ  س ش للللل٘ املهلللللإٍٔه  ّإمنلللللإ امتلللللدن إ  ايالللللل الليلللللْٖ  للللللٙ اتضلللللإق مغلللللإرنُق  لللللإ  

الهٔشْٓلْجٔ٘ ّالهٔشٓإٜٔ٘ق ّتمٔٔف م سٔإتَلإ ّ الإ للتْجلُ الؾلزء أّ اليحلْٖ أّ الي٣ لٕق       

 حٔينلللإ ٓلللذٍب اليحلللإٗ إ  أٌ التضلللَٔل ّالتيهٔلللف ّايلللذل ّاليالللل ّا نلللدال ٍلللٕ ؽلللْر        

تهزٓ ٔلل٘ مللً أؽللل ّااللد ٍللْ ٍنللشٗ الاسلل  ء اإلتَللإ املثلللٙق ىاللف ٍيللإ  لللٙ عللز  ّافللح ء     

التهضريق ّتيإ    لنٕ ؽإر ق  َذِ ا٤املإو ٍلٕ ء اأاتَلإ ٍٔٝلإن ىسأل٘ متيدلل٘ ّ لري        

متغإنَ٘ق تأتلت ىتٔجل٘ هلٔٝلإن  ٔشْٓلْجٔل٘ ّ ٔشٓإٜٔل٘ ملتيريٗق مب يلٙ أٌ لملل اإلل٘ مْفل إ           

  ٔشْٓلْجٔإ متهزتاق ٍّٔٝ٘  ٔشٓإٜٔ٘ اإؽ٘ق ّإ٢  ملإ ّ   التنٔٔش نٔيَإأ

أؽلل ا٢الت٣ل ٢ ٓمنلً ء اهلٔٝلإن اللق تتن َلز نَلإ         يد ٍذا املأاذق ٓتيدٚ ليإ أٌ 

اهلنللشٗ ي لل٘ ت إلاَللإ ن يإؽللز الييللإٛ الليللْٖق ناللدر مللإ ٍللٕ اات٣ للإن  إرٜلل٘  لللٙ امللنللح         

مللً ٓللزٚ أٌ اهلنللشٗ ٍْأٜلل٘ق أّ أىَللإ مللً اللزّل اجلللْلق ء الاللْل نأىَللإ     »الْؽللهٕق  َنلليَه 

مً مج َإ مل  الزّل امللد جّ ا ٖصق ء    جْ ٔ٘ أّ ٍْأٜ٘ق ّمً ٢١ٍٛ اخللٔل نً أ دق ّميَه 

الاْل نأىَإ جْ ٔ٘ ٢ ٍْأٜ٘ ّمليَه ملً ٓلزٚق مثلل صلٔيُْٓ ّانلً جيلٙق أٌ اهلنلشٗ ختلز  ملً           

"ق ٤ٌّ اج٘ الادامٙ جإٛن ء انلَإ ّؽلهٔ٘ق نئلت  للٙ    1«"أ ؾٙ ايلج ٢ مً اييجزٗ

ٔا٘ اهلنشٗق ّاإؽل٘  امل٣ا إن ال ٔئ٘ق   ٓمً ٤اد ميَه أٌ ٓاس  الغت نإلٔاإ  ء اا

أىَله ركللشّا ا٢ٍتنللإو  لللٙ اجلإىلب ا جزاٜللٕ يللزل اهلنللشٗ ء اليئل٘ الليْٓلل٘ق ألل  ّجلللْا    

إ  الت لٔلل ّالتا ٔلد ملً تللت التحل٢ْن الللق  لد َإ ايلزل تاالل الييلإٛق نيل  الي للز           

مإ  ً  ئ تُ الهٔشْٓلْجٔ٘ ّالهٔشٓإٜٔ٘أ ّىتٔج٘ هلذا التؾلْرق صللمت اهلنلشٗ ال زنٔل٘ مضلل     

 اصتثيإٜٔإ نْلٔإ  يد جل اليحإٗ ق ندٛا نإخللٔل نً أ د ّؽ٢ْ إ  احملد إأ
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 مْ ف اخللٔل نً أ د الهزأٍدٖ

تهزت "اخللٔل نً أ د الهزأٍدٖ" نتْؽٔف  ٔشْٓلْجٕ للَنشٗ ال زنٔ٘ ىأٚ 

نأ زّاإتُ  ً اسٔ٘  الدرظ الؾْتٕ ال زنٕ الادٓهق إ  ت زض نإلدرظ ّالتحلٔل امل ٔإرٖ 

ئثٔإن التمًْٓ الهٔشْٓلْجٕ للَنشٗق  مإٌ أٌ أاإت مبجإهلإ ال قْٖ ّ اإ للتاضٔنإن 

مسٔت  »الق ا تندٍإ ء مي ْمتُ الهٔشْٓلْجٔ٘ جميدأ/ مدر / أش/ ز ص  إ٣ٜإ 

ار  اللضإٌ ٢ّ مً مدار  ايلج ٍْأٜ٘ ٤ىَإ ختز  مً اجلْلق  ٣ تا  ء مدرج٘ مً مد

 "أ1«"إ ٍٕ ٍإّٓ٘ ء اهلْاٛ  له ٓمً هلإ أش تيضب إلُٔ إ٢ اجلْل٢ مً مدار  اللَإٗق إمنّ

ّلًٝ كإٌ ٍذا ا  زار الذٖ اىتَٙ إلُٔ  "اخللٔلل"  إنل٘ التأصلٔط ّالْرا تأؽلٔلٔإ      

اتمللأن  لٔللُ نللإ ٕ الدراصللإن الةا ٔلل٘ق  للةٌ التؾللْر ال لنللٕ الللذٖ اىيثاللت  يللُ م٣مللح ٍللذا          

 ميلدأ الغلنْلٔ٘ق إ  أصليد اهلنلشٗ إ   لز  اجللْل       ا  زار   ٓمً تهؾٔلٔإق ّإمنإ ارتًَ إ 

تٌّ أٌ  دت الياسل٘ امليزجٔل٘ اللق ٓيتنلٕ إلَٔلإق أل  زلدِ ٓ لشل اهلنلشٗ ملً أٖ مْ  ٔل٘            

ادتٗ تاال اجلَإس اليسالٕق ّٓقلنَإ إ  أؽلْان اجللْلق تٌّ ندٓلد ت ٔلج ملْفل ٔتَإ ء        

ميتَلٙ ايللجق ّزلدِ ء مالإو      اجلْل الذٖ إتلد ملً اللْتزًٓ اللضلإٌ ّميسال٘ اللضلإٌ إ       

آاللز ٓيحللْ إ  اؾللزٍإ ء مْفلل  أكثللز فلليسإ م ليللإق أٌ  زجَللإ مللً أ ؾللٙ ايلللجق ء        

٘    »  ْلُإ  "ق  لري أٌ ٍلذا التؾلْر    2"«ّأمإ اهلنشٗ  نيزجَإ مً أ ؾلٙ ايللج مَتْتل٘ مقليْ 

ّإٌ ا لللةب ملللً اأاللل٘ مْفللل  الللدّ  اهلنلللشٗق  ةىلللُ   ٓؾلللل إ  مزتيللل٘ ا ترا  الؾلللْتٕ      

أ ق أ  ظلت الثيلزٗ الهٔشْٓلْجٔل٘ مهتْال٘ للتالإ   املهلإٍٔنٕ نلإ جامليلز  ّامليلدأ         الٔ

ّاملدر  ّائشصق ٢ّصٔنإ إ ا كإٌ املدر   اتُ ٍْ مدر  ّ ْق ايزكإن ّازّل امللدق ّل لل ء   

إعلللإرتُ إ  القلللليط اللللذٖ  للللد  أ يلللإٛ اليسللللج نلللإهلنشٗ ٍللللْ ال إملللل املهللللز  نٔيَلللإ ّنللللإ       
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 للللت   ٓلللشل الينلللْض الالللإٜه نلللإ الهلللْار  ايإؽلللل٘ نلللإ ؽلللْتٕ امللللد     ايزكلللإنق إ٢ أٌ 

 ّاهلنشٗأ

 مْ ف صٔيُْٓ

٢عت أٌ امللنح التحلٔلٕ الذٖ أاإت نإئثٔإن املإتٓ٘ لؾْن اهلنشٗق ّالق  أعإر 

إلَٔإ "صٔيُْٓ" ء صٔإ  مي ْمتُ الؾْتٔ٘ ختسٙ  تي٘ الزجحإىٔ٘ الق ّ هيإ  لَٔإ مً 

أ د الهزأٍدٖ"ق  نإ  ٍب إلُٔ"صٔيُْٓ" اْل اهلنشٗ كإٌ أكثز ا٣ل  زحن "اخللٔل نً 

ّفْاإ مً أ  ا  ٣ٌ  ً مإٍٔتَإق ّ د حنإ ء تئإٌ  لت إ  نزٍي٘  ْىْلْجٔ٘ 

اهلنشٗ ازل كإل إ  تنل ايزك٘ ّالضمٌْق ّٓمٌْ »ّأازٚ  ٔشْٓلْج٘ق  َْ ٓزٚ أٌ  

مٌْ إ٢ صإكيإق ٢ّ ٓمٌْ ء أّل ء أّل الملن٘ ّآازٍإ ّّصسَإق ّا٤لف ازل آاز ٢ ٓ

"ق ّٓتقح مً ا٣ل ٍذا 1"«الملن٘ق ّلذلت ّف  ّاف  ازّل امل جه اهلنشٗ أّل ايزّل

الاْل إٌ "صٔيُْٓ"  د  شل اهلنشٗ مً  إٜل٘ الؾْاٜتق ّفنَإ إ   إٜل٘ الؾْامتق 

ز ٔ٘ إلتيدل الْظٔهٕ تاال املهزتٗق أ  ٓزٚ أىَإ ختق  للاْالب الؾنمضةعدا ء  لت 

  اتَإ الق نمه الؾْامت مجٔ َإأ

ّ د أعإر "صٔيُْٓ" إ  اهلٔٝ٘ ال قْٓ٘ الق ٓتنْف   لٙ إ زٍإ ؽْن اهلنشٗق 

 هؾل ء كٔيْىتَإ الهٔشْٓلْجٔ٘  ؾ٣ ىَإٜٔإ اصتاز نَإ  لٙ  ز  أ ؾٙ ايلجق إ  

اهلنشٗ  ا له أٌ»تؾدرن اهلنشٗ نذلت مْ  ٔإن اجلَإس اليسإق ٍّْ مإ أ قٙ إلُٔ  ْلُإ 

إمنإ   ل نَذا مً   عههَإق ٤ىُ َنُ د  زجَإق ٤ّىَإ ى ٗ ء الؾدر ختز  نإجتَإتق ٍّٕ 

ّىضتغف مً ا٣ل ٍذا الاْلق أٌ "صٔيُْٓ" اكتهٙ نإلت لٔل ق "2"«أن د ايزّل  زجإ

ل٣صتثيإٛان ّايإ٢ن اخلإؽ٘ الق تلحج اهلنشٗ تاال اليضج  لٙ حنْ التيهٔفق 
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ؾٙ امليإر ق ٍّْ مإ ١ٓ ز  لٙ ٍٔٝإن اليسج نَإ اإ تتجإّر م  أؽْان نْ ْ َإ ء أ 

ليْٓ٘ أازٚق لمً ٍذا الزأٖ ٢ ٓهٕ ن ٍي٘ عإ ٔ٘ق يإل اهلنشٗق ّتلٔليإ ء ٍذا أٌ ازء 

ال إ ّاهلإٛ ٍّنإ از إٌ جْ ٔإٌ  د اإ  إ  لٙ اؾإٜؾَنإ الهٔشٓإٜٔ٘ ّاليسأ٘ 

 يلجأكإمل٘ق  لٙ الز ه مً ّ ْ َإ ء أ ؾٙ ا

 

 مْ ف الهزاٛ ّا٤سٍزٖ

ٍللاص إ  الهؾللل الاللإ   نللإ  يإٜٔلل٘ جاهلنللشٗ ّا٤لللفص مغللريا   212ٓللذٍب الهللزاٛ جنأ

اهلنللشٗ ٍللٕ ا٤ؽلللق  » إ  أٌ اهلنللشٗ ٍللٕ ا٤ؽلللق ّألللف الْؽللل مللإ ٍللٕ إ  تهزٓلل  هلللإ  للإ٣ٜإ     

إ ٍلٕ إ٢  "ق ملإ م يلإِ أٌ ا٤للف أّ ٍنلشٗ الْؽلل مل      1"«ّا٤لف الضإكي٘ ٍٕ اهلنشٗق تز  ٍنشٍإ

تلللًْٓ يإللل٘ ىسألل٘ م ٔيلل٘ق ت١تَٓللإ اتنٔللإن ء الييللإٛ الليللْٖق ّتللدلل هلللإ فللزّران ىسألل٘    

  يد املتملهأ

ّمللإ ٓللثري ا٢ىتيللإِ ء رأٖ الهللزاٛق تسز للُ ملضللأل٘ ا٤ؽللل ّالتهزٓلل  ء أىللْاق اهلنللشانق        

أ  ٓادو ليإ ّؽهإ ت ٔاإ للهلز  اليسالٕ نلإ ؽلْن ا٤للف ّؽلْن الاسل  ّؽلْن الْؽللق          

ا٤لف الضإكي٘ ٍٕ اهلنشٗق مب يٙ أٌ اليإ ج الإ ٓاسل     ٍّْ مإ ىاف  يدِ مً ا٣ل  ْلُ

مد التؾْٓت ل٥لف ء ي ٘ م ٔي٘ نئ٘ تضمٔيَإق  ةىلُ ٓيسلج نَنلشٗ الاسل أ ّ للٙ اللز ه       

ملللً أٌ الهلللزاٛ اؾلللز الاسللل  ء اإلللل٘ التضلللمإ ل٥للللف ّ  ْٓفلللح مْفللل  ٍنلللشٗ الاسللل          

 ل املاإرن٘ الق  دمَإ جلشٜٔ٘ الاس  مً كلٔ٘ الْؽلأاملتحزك٘ق إ٢ أىُ أؽإب مً ا٣

ٍللاص ملل  الهللزاٛ فللنئإ ء الللزأٖق ألل  ٓغللري ء ادٓثللُ إ  221ّٓتهللج ا٤سٍللزٖ جنأ

ّالٔللإٛق ّالللْاّق ّا٤لللف اللٔيلل٘ ميْ للإن نَللإق ّمللدار     »املْافلل  اليسألل٘ للحزكللإن  ٔاللْلإ  
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   ٙ ق ّمدرجل٘ الٔلإٛ مييهقل٘ حنلْ     أؽْاتَإ  تله٘ق  ندرج٘ ا٤لف عإاؾ٘ حنلْ اليلإر ا٤ لل

 ٗ "ق ّماؾلد الالْل   1"«ا٤فزاظق ّمدرج٘ الْاّ مضتنزٗ نإ الغهتإق ّأؽلًَ مً  يد اهلنلش

أٌ ازّل املد ّاهلنش أؽْان تغة  ء امليز ق ّمإ التيري الذٖ ٓلحج نَلإ مسإ لإ إ٢ تلْىلإن    

ّاللق ٓسللج  لَٔلإ    ؽْتٔ٘ تأتٙ مً تيإًٓ اهلٔٝ٘ الهٔشْٓلْجٔ٘ ل٥ قإٛ اليسأ٘ ال٣اال٘ق  

 مؾسلح املدر أ 

 

 مْ ف انً ج 

أٌ اهلنلشٗ للْ أرٓلد نأاَلإ اليتل٘      »  ٍب "انً ج " مذٍيإ  إلهإ لضإنأُق  أكلد  

لْجب أٌ تمتب ألهإ  لٙ كلل الإلق ٓلدل ؽلح٘  للت أىلت إ ا أّ  تَلإ مْ  لإ ٢ إملً  ٔلُ           

هتْا٘ كإىت أّ مقلنْم٘ أّ  ختهٔهَإق ٢ّ تمٌْ  ُٔ إ٢ ااا٘ق   جيش أٌ تمتب إ٢ ألهإق م

"ق ّء الالللْل إعلللإرٗ ّافلللح٘ إ  أٌ   2"«ممضلللْرٗق ّ للللت إ ا ّ للل  أ٢ّق حنلللْ إ أالللذق ّإنلللزأٍه    

ايللإ٢ن الللق تأاللذٍإ اهلنللشٗ مللً تيللدل ّصللط املهللزتٗق لٔضللت أللإران أّ اات٣ للإن مللً أجللل  

سئ ل٘  التٔضري أّ ا٢ تؾإت كنإ ٓذٍب إ   لت ن   ال لنإٛق نل ٍٕ فزّران تهزفَإ ال

 الهٔشٓإٜٔ٘ للَنشٗأ  

ّجتدر ا عإرٗ ء ٍذا املاإو إ  أٌ الت اب التإرعٕ خلؾْؽٔ٘ امللنلح امللإتٖ لؾلْن    

اهلنشٗ ّ اإ للني ْم٘ الؾْتٔ٘ الةا ٔ٘ق   ٓمً صلْٚ  لث٣ للي   الينلإ   اللق إملً أٌ       

إ تْلد  يَإ ملً  ٓتيدٚ مً ا٣هلإ التيإًٓ امل زء نإ  تلف التٔإران الؾْتٔ٘ الادإ٘ق ّم

افسزاب ء ميإتٟ التا ٔد ّالةمٔلشق ٍّلْ أملز ساتن ادتلُ للدٚ الليلْٓإ احمللد إ لتالإ           

 مغإرنَه امل ز ٔ٘ مً متنثل تي ريان الادمإٛ إ  متجإّس هلإ نتي    أ زّاإن اليزنٔإأ
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 الت ل٣ٔن الؾز ٔ٘ لتيد٢ن اهلنشٗ

شٗ ء اليئلل٘ الؾللز ٔ٘ق  تيإٓيللت تيْ للت التحلل٢ْن اليضللأ٘ الللق اختللذٍإ ؽللْن اهلنلل  

نتيإًٓ ٍٔٝإتَإ تاال اجللْارق كنلإ ااتللف اليسلج نَلإ ء كلثري ملً هلجلإن ال لزبق ٍّلْ ملإ            

ا للله أٌ اهلنللشٗ تمللٌْ  َٔللإ  ٣ لل٘ أعللٔإٛإ التحأللج ّالتيهٔللفق       لل   يللُ "صللٔيُْٓ  للإ٣ٜإ ج  

        ّ أملإ التيهٔلفق   ّاليدلق  لإلتحأج  ْللتإ  لزأنق ّرأظق ّصلألق ّلل١وق ّنلٝطق ّأعليإِ  للتأ 

" ٍّللٕ ٍٔٝللإن ىسألل٘ متيدللل٘ تؾلليْ كلللَإ إ  تٔضللري اليسللج أّ     1 تؾللري اهلنللشٗ نللإ نللإص " 

الياللللق ّا نلللدالق   »اللللتيلؿ ّاللللتنلؿ ملللً  يَٝلللإق  جن َلللإ اليحلللإٗ ء أرن للل٘ أىلللْاق ٍلللٕإ     

"ق ٍّللللذِ ايللللإ٢ن ا٤رنلللل  ٍللللٕ ىهضللللَإ ؽللللإرن اللللل ىاللللإؼ  يللللد  2«"ّالتضللللَٔلق ّا صللللاإت

 الدارصإأ

مل ء التلْٓيلإن ا٤رن ل٘ اللق أحمليلإ إلَٔلإق ٓلدر  أىَلإ الإ٢ن ٢ ختلز   لً ألش            ّاملتأ 

 إل ٣ ٘ نلإ اهلنلشٗ ّاللْاّ ّالٔلإٛ مْجلْتٗ ء  ٍلً        »الةانط الاإٜه نإ اهلنشٗ ّازّل املد 

ال زنللٕ الللذٖ كللإٌ إ ا صللَل اهلنللشٗ املقللنْم٘ ج لللَإ ّاّا ء مثللل مللْمً ّإ ا صللَل املمضللْرٗ    

ٗ        ج لَإ ٓإٛ ء م "ق ٍّلٕ  3"«ثل نريق  حلإ أراتّا اللتيلؿ ملً اللْاّ ّالٔلإٛ ٍَيلإ ج لٍْلإ ٍنلش

اللإ٢ن تتهللزت نَللإ ال زنٔلل٘  للً  ريٍللإ مللً ليللإن ال للإ ق  مللل ليللإن امل نللْرٗ كللإٌ هلللإ مْ للف  

اهلنللش ء أٖ لضللإٌ إ٢ ء ال زنٔلل٘ الغللنإلٔ٘ق ى لله  للد   »مْاللد مللً اهلنللشٗق ألل  أىيللإ ٢ زللد  

ّء  ريٍلإق ّلميَلإ تاٜنلإ ء ؽلدر الملنل٘ق ٢ّ تيسلج إ٢ ء انتللداٛ       تْجلد اهلنلشٗ ء الهزىضلٔ٘    

 ٘ ق أملإ ء ليتيلإ  الد ٓال      "4«"الم٣وق أمإ ء ا ترا  ّالْؽل  َٕ تاٜنإ إمإ  هه٘ ّإمإ مضلَل

اهلنش ء ميدأ ّّصط ّميتَٕ الملن٘ق كنإ زدٍإ مضمي٘ ّمتحزك٘ق كنإ ىا  أٓقلإ  للٙ   

ميْىُ ّمقإ ه٘ق أٖ أىيإ ىت إمل م  اهلنلشٗ كنلإ ىت إملل    تتإل هلنشتإ متتإن تإق ّزدٍإ 
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ملل  الؾللْامت مجٔ َللإق ٍّللٕ ّفلل ٔإن ىسألل٘ جت للل مللً التؾللْٓت نللإهلنش ؽلل يإ ّ لللت            

نلللإل ْتٗ إ  اخللللْاـ املغلللةك٘ اللللق جتتنللل   َٔلللإ ؽلللْن اهلنلللشٗ مللل  الؾلللْاٜت  إؽللل٘ق      

لقلزّرٗ  يلل أّ ن لد    ّالؾإٜت ٍْ ؽْن تاٜه ايقْر ء الضلضل٘ اليسأ٘ق أٖ أىُ متْاجلد نإ 

اهلنللشٗق ّمللً ٍيللإ جلللأ ال للزب إ  مهإؽللل ىسألل٘ ختلٔؾللٔ٘ مللً ال ضللز الللذٖ ٓلحللج اليسللج    

 نإهلنشٗ ٍّٕإ

 التحأج

ٍّلللْ إالللزا  اهلنلللشٗ نملللل ؽهإتللللَإ ملللً  زجَلللإ ملللً أ ؾلللٙ ايللللج أٓينلللإ ّ  لللت ء   

ّأصلدق   ت شٚ ٍلذِ ال لإٍزٗ إ   لٔه ّ لٔط     »ّ الملن٘ق مهزتٗ كإىت أّ جإّرِتَإ ٍنشٗ أازٚ 

"ق 1"«ّملً جللإّرٍهق إ  ت لزل ٍللذِ ال لإٍزٗ  يللد مجَلزٗ الليللْٓإ ال لزبق نلاللبإ  ي يل٘  للٔه      

 ّالتحأج ٍْ ايإل٘ الْأدٗ الق ٓتحاج  َٔإ ىسج اهلنشٗ ء أ  اإ٢تُ ّأكنلَإأ

 

 التيهٔف ّالتضَٔل

 لللُ  يللد الاللزاٛ م ئللإٌإ ا٤ّلإ مسلللج التيللٔريق  ٔغللنل ايللذل ّا نللدالّالتضللَٔلإ  

ا لله أٌ اهلنلشٗ مللإ     ج ّٓالْل الضلْٔ ٕ ء علأٌ ٍلذِ ايإلل٘إ      ّالثإىٕإ ٍلْ التضلَٔل جنلإ نلإص    

"ق ٍّلٕ  2كإٌ أ ال ايزّل ىساإ ّأن دٍإ  زجإ تيْق ال زب ء نأاُ نأىْاق التيهٔفص"

ّف ٔ٘ تلتالٕ  َٔلإ ازكتلإٌ ملً اجلليط  اتلُق لتتحلْل اهلنلشٗ إ  ملد جينل  ايلزكتإق            

  ْل اضإٌ نً  إنتإ  ءال/  كنإ ء /صأل/ ّ/ص

 صإلت ٍذٓل رصْل اص  إاغ٘         

 "3فلت ٍذٓل مبإ صإلت ّ  تؾب"                                         

                                                 

 أ76ق  ـ 6441ق 16رمقإٌ  يد التْابق مغمل٘ اهلنشٗ ال زنٔ٘ق ممتي٘ اخلإزٕق الاإٍزٗق مؾزق  ت -1

 أ43ق ـ  الضْٔ ٕق ا تاإٌ ء  لْو الازآٌج٣ل الدًٓ   - 2
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ّٓيللللدّ مللللً الللل٣ل ٍللللذا التْؽللللٔف أٌ ال زنللللٕ أتر  جللللْاس اللللذل اهلنللللشٗ ّإيإ َللللإ   

ٓيت لللد  لللً مؾلللدر  نإيزكللل٘ اللللق تضلللياَإ ملللدا إ ا كإىلللت ملللً جيضلللَإق  يإ للل٘ ميلللُ أٌ   

اهلنشٗق ّأٌ الاس  اللذٖ ند لُ اهلنلشٗ ٢ ٓ لدّ أٌ ٓملٌْ  إٜالإ أملإو ىسلج صللط ملً مؾلدر            

 التؾْٓت  اتُأ

 ّا صاإت ايذل

ٍلْ أٌ تضاط اهلنشٗ  إمّإق ّٓملٌْ  للت ء اهلنلشان املتسز ل٘ ٢ّصلٔنإ ء الْ لفق أّ         

ٌ  يللد التاللإٛ ٍنللشتإ مللً كلنللتإق حنللْ ج       ٛإ إ  َٛ  ص ّجٍلل٢١ تضلللاط ا٤ّ   ّاللإ ص َأجُلَلله جللإ

ٌ ميَنللإإ ج  ق ٍّللٕ اإلللل٘ ىاإنلللَإ نإ ت للإو مللل  نللإ ٕ الؾللْامتق أللل       صجلللإ أجلللَه ص ّجٍلل٢١ إ

جتإىضللت ّ إ لللت اهلنللشٗ ا٤ّ  ّالثإىٔلل٘ق ّ لٔللُ جللإس اللذل ا٤ّ  ملل  إاللدا  مللد ْٓؽلللَإ    

 نإهلنشٗ الثإىٔ٘ق أ   د  التق ٔف ء الْؽل ٢ الاس أ

 

  ندالا

 للل ممللإٌ اهلنللشٗ ّاّّا أّ ٓللإٛ أّ ألهللّإق ّ لللت ٓ للةٖ اهلنللشٗ مهللزتٗ     زأٌ ا نللدالق ٍللْ  

كإىت ء الملن٘ أو  إىٔ٘ ا يتإأ ّاملهزتٗ إمً أٌ تمٌْ  إٛ للملن٘ أّ  ٔيّإ أّ ٢مّإق ّ د جلإٛ  

 للةٌ اهلنللشٗ الضللإكي٘ تالل  ن للد  للتح حنللْإ   »  للً الضللْٔ ٕ ا نللدال ء ٍللذِ ا٤اللْال مجٔ للإّ 

المضلللز حنلللْإ جاللللذٖ أٜلللتنًص أّ القللله حنلللْإ ٓالللْ جأٜلللذٌ للللٕصق  هلللٕ ٍلللذِ   اهللللدٚ جأٜٝتيلللإص أّ 

ا٤اللْال الللث٣  جيللْس  يللد الاللزاٛ إنللدال اهلنللشٗ اللزل مللد مللً جلليط ازكلل٘ ايللزل الللذٖ    

"ق ّإ ا كللإٌ ا نللدال ء ؽللْرتُ الْظٔهٔلل٘ جللإٛ ممللتن٣ق ٤ىيللإ ىلحلل(  نلٔلل٘ اللذل    1"« يلللَإ

ء الزل اليلدل لْجلدىإِ ملً ايلزّل  اتَلإ        ايزل ّتيدٓللُ نلاازق إ٢ أىيلإ للْ ركشىلإ الي لز      

                                                 

ق 16انللد صللإ  أضللإق املاتلليط ء اللللَجإن ال زنٔلل٘ ّالازآىٔلل٘ق املمتيلل٘ ا٤سٍزٓلل٘ للللةا ق الاللإٍزٗ مؾللزق ت             - 1
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الق ّ    َٔإ اخللط  يد ال زب ّالق  ٍب كلثريٍه إ  أىَلإ ملً أؽلل اهلنلشٗق ّ لٔلُ  لةٌ        

 ال إٍزٗ ٢ ت دّ أٌ تمٌْ ت إم٣ ىسأإ م  الؾْن  اتُ ناؾد التٔضريأ

 

 اليال

كل٘ ن للد  ٓ لد اليالل أالد الؾلْر التهزٓ ٔل٘ اللق تسلزأ  للٙ اهلنلشٗق إ ا كإىلت متحز          

 للة ا أرٓللد ختهٔهَللإ  ةىَللإ نللذل ن للد ىاللل ازكتَللإ إ  الضللإكً الللذٖ   »صللإكً ؽللحٔحق 

 يلَإ صْاٛ كإىت ازكتَإ  تح٘ حنلْإ ج لزآٌصق ج لد أ للحصق أو كضلزٗ حنلْإ جملً اصلت  صق         

"ق ّملإ اليالل ء اأاتلُ إ٢  نلٔل٘ ّؽلل تلته نلإ الزكتإ ملً          1"«أو فن٘ حنْإ ج ل أّإص

ٍنشٗق  ضَل تاَنإ ّإت إمَنلإق إساٛ ٍلذا التحلٔلل ٓتأكلد للدٓيإ      ىهط اجليط تتْصسَنإ 

 ىشّق  لنٕ ٓيحْ إ  إترا  اهلنشٗ ء أش الؾْاٜت ال زنٔ٘أ

إٌ املتأمللل ء ال للْاٍز الؾللز ٔ٘ الللق أحمليللإ إلَٔللإق ٓاللف  لللٙ اأالل٘  ْىْلْجٔلل٘ق           

لللللتيريان م١تاٍللللإ أٌ ايللللإ٢ن ا٤رنلللل ق تييثللللج مللللً نلللل١رٗ ؽللللإٜت٘ ارتضللللنت م٣اَللللإ ّ اللللإ ل   

الهٔشْٓلْجٔللل٘ ّالهٔشٓإٜٔللل٘ اللللق تلحلللج نلللإهلنشٗ نْؽلللهَإ  لللزًٓ  لللْىتٔمٕ مل لللله الؾلللْاٜت     

 ال زنٔ٘أ

 

 اهلنشٗ  يد احملد إ

ألات اهلنشٗ ن ٣هلإ ا علمإلٔ٘  للٙ مضلإا٘ اللدرظ الؾلْتٕ ايلدٓ ق إ    تضلتاز        

لسْٓلل٘  الدراصإن ايدٓث٘  لٙ ملنح اؾْؽٕ ٓضه اهلنشٗ نضنإن متهزتٗ  ً ايزكلإن ا 

٢ّصٔنإ ا٤لف ميَإق ّلذا ظل الْف  الهْىتٔمٕ ّالهْىْلْجٕ للَنشٗ ال زنٔ٘  لٙ مإ كإٌ 

 لُٔق  إٜنإ  لٙ املش  نإ أثٔإتَإ املإتٓ٘ ّتهإؽٔل الز٠ٓ٘ الؾْتٔ٘ يزّل املدق ٓاْل " يد 

 لللل٢ْ ٍلللذا ال لللل اهلنلللشٖ ٢صلللتنزّا ء تؾلللْرٍه  لللً      »الؾللليْر علللإٍإ" ء ٍلللذا الؾلللدتإ   
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٘ الاؾريٗق ّعملَإ اإ تسلْلق ّل لإملْا مجٔل  ايزكلإن السْٓلل٘ أيٝلذ م إملل٘        ايزك

 لنٔللل٘ ؽلللحٔح٘ق  ملللأٌ اخلسلللأ ء  َللله ا٤للللف جلللزٍه  للللٙ اخلسلللأ ء  َللله ّاّ امللللد ّٓإٜلللُق    

"ق ّاملاؾْت نإمل إمل٘ ال لنٔ٘ الؾحٔح٘ ٍلْ اخلللط اللذٖ ّ ل   ٔلُ      1«"نسزٓا٘ ت نٔه ايمه

ٔهٕ ملل  ٍنللشٗ الاسلل  ٍّنللشٗ الْؽللل ّء ال ٣ لل٘ الاإٜنلل٘    لنللإٛ ال زنٔلل٘ ء ت إملللَه الللْظ 

نٔيَإ ّنإ ازكإن املد السْالق ّ لٙ الز ه مً أٌ امللنح الهٔشْٓلْجٕ  د اضه نإلتؾْٓز 

ًّٔ مؾللللدر اللللدّ  اهلنللللشٗق إ٢ أٌ املللللتن ً ء الؾللللهإن          اجملَللللزٖ ء امليللللإنز ال لنٔلللل٘ق ّتيلللل

 »اات٣ لإن نٔئل٘ ّافلح٘ق أل  ٓلزٚ      الهٔشٓإٜٔ٘ الق  لدمَإ احمللد ٌْ علَدن ٍلٕ ا٤الزٚ      

ن للل  الدارصلللإ احمللللد إ مثلللل  يلللد اللللز ً أٓلللْبق ّ لللإو اضلللإٌق ٓلللزٌّ أٌ اهلنلللشٗ الللزل   

ّكنللإل نغللز ٓللزٚ أٌ ّفلل  ا٤ّتللإر الؾللْتٔ٘ ء ىسللج اهلنللشٗق ٍللْ ّفلل   للري ّفلل        مَنللْظأ

ّٓلللزٚ السٔللب نملللْؼ أٌ اهلنللشٗ ؽلللْن    اجلَللز ّاهلنللط م لللإق ّكللذلت رأٚ إنلللزأٍه أىللٔطأ    

ق ّىلحلل( مللً مجللل٘ ا٤ّؽللإل املادملل٘ ّالللق  ئللت نإلؾلله٘ ا٤صإصللٔ٘ للللَنشٗق   "2«"ظمَنللْ

أىَللإ جللإٛن متيإٓيلل٘  لللٙ الللز ه مللً أٌ ؽلله٘ اجلَللز ّاهلنللط ٢ تضللتد ٕ جَللدا كلليريا ء        

الْصهق ٤ىَإ تاْو  لٙ امل٣ا ل٘ ال ٔئل٘ لمٔهٔل٘ اٍتلشاس اللْتزًٓ الؾلْتٔإق  إلؾلْن اللذٖ         

دٓدا ؽللْن اَللْر ند٢للل٘ ا٢ٍتللشاسق ّمللإ كللإٌ تٌّ  لللت  َللْ    َٓتللش م للُ الللْتزاٌ اٍتللشاسا علل 

 ؽْن مَنْظأ  

إ٢ أٌ اخلللللل امليَجلللٕ اللللذٖ اىتلللإب أ زّالللإن احمللللد إق ت للل  نَللله إ  اىتَلللإ  ترّب    

اللللتينإ ل لللدو اصلللتٔهإٛ علللزّت امل إجلللل٘ ا٦لٔللل٘ اللللق ملللً علللأىَإ أٌ جتللللٕ المٔهٔللل٘ اللللق     

ٓيسيللج الللْتزاٌ الؾللْتٔإٌ    »نللشق ألل   ٓتيللذٍإ الللْتزاٌ الؾللْتٔإٌ ي لل٘ ؽللدّر ؽللْن اهل    

اىسيإ لللإ تإملللإ  للل٣ ٓضلللنحإٌ لللللَْاٛ نلللإملزّر إ  الهلللزا، ايلالللٕ ملللدٗ اىسيإ َنلللإق ٍّلللذا ٍلللْ    

ّف َنإ اإل٘ " س  اليهط" ّ يدمإ ٓيهز  الْتزاٌق ن د اىسيإ َنإ التإو ملدٗق ٓضلن  ؽلْن    
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لؾللْتٔ ق ٍّللذا  اىهجللإرٖ ىتٔجلل٘ ٢ىللد إق اهلللْاٛ الللذٖ كللإٌ مقلليْ إ  ٔنللإ تٌّ الللْتزًٓ ا    

ق ٍَّيللإ ٓؾلل ب ّؽللف  ئ لل٘ الؾللْنق ٤ٌ     "1«"الؾللْن ٍللْ مللإ ٓضللنُٔ ال للزب ٍنللشٗ الاسلل      

ؽللدّر ؽللْن اهلنللشٗ ٓتللشامً نللإلتْا ج ملل  اٍتللشاس الللْتزًٓق  لليلح( اإللل٘ الللْتزًٓ ء اإللل٘      

اىي٣  م  ندآ٘ ادّ  الؾْن ّىلح َنإ ميهزجتإ ء ميتَلٙ الدّ  الؾلْنق ٍّلٕ اإلل٘      

 ء التحدٓد اليَإٜٕ هلٔٝ٘ الْتزًٓ الؾْتٔإأٓتْلد  يَإ ؽ ْن٘ 

 

إٌ الالللللج الللللذٖ اؽللللسييت نللللُ اليتللللإٜا املت لالللل٘ نؾللللْن اهلنللللشٗق  ٓاتؾللللز  لللللٙ       

ا٢ات٣ للإن الللق ياللت نأّؽللإل احملللد إ ال للزبق ألل  زللدٍإ أٓقللإ ء اجتَللإتان ن لل      

جللْىش   للذٍب تاىٔللل »ااتؾإؽللٕ الؾللْن اليللزنٔإ الللذًٓ  زفللْا إ  ٍللذِ ايإللل٘ الؾللْتٔ٘ 

ّ ٍلب ٍهيلز    It is neither breathed nor voicedإ  أىُ ؽْن ٢ ٍْ نإجملَْر ٢ّ ٍلْ نلإملَنْظ   

R.M Heffner      إ  أىلُ ؽلْن مَنلْظ تاٜنلإ this sound is always voiceless"»2   ٍّيلإق ىالف "

 لٙ  إٓش جدٓد لؾْن اهلنشٗ جي لُ ٓتهزت  ؾإٜؾُ  ً نلإ ٕ ا٤ؽلْان الليْٓل٘ق ٓقل يإ     

 إ لْجُ أمإو اتنٔ٘ الهؾل ء اأاتَإق ّتهضري صيب ٍذا التنإٓشأّجَ

 

  ٔشْٓلْجٔإ اهلنشٗ

إٌ الؾ ْن٘ الق اكتيهت الْؽف الهٔشٓإٜٕ للَنشٗ مزتٍإ الْف ٔ٘ امليزجٔل٘ اللق   

تتيللذٍإ آىللإٛ التؾللْٓتق ّاهلٔٝلل٘ الهٔشٓإٜٔلل٘ الللق تيتَللٕ إلٔللُق  إيأالل٘ املي ٓلل٘ أ يتللت أٌ  

اىيللل٣ل اللللْتزًٓ الؾلللْتٔإ  إملللإق  للله  » اييجلللزٗ  اتَلللإق ىتٔجللل٘ ؽلللْن علللز  ملللً اهلنلللشٗ 

"ق ّالْف ٔ٘ املغإر إلَٔإ نٔليإ  للٙ الْفل ٔإن اللق    3"«اىهتإاَنإ ء ؽْرٗ اىهجإر مَنْظ

تأاللذٍإ ايزكللإن أ يللإٛ التؾللْٓت نَللإق  كنللإ ٍللْ ملليإ مللً الهؾللل ا٤ّلق ّلللْ  للدىإ إ           
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ّٔيللإ صق4جالغلمل  الؾلْرٗ اجملَزٓل٘  اتَلإ     ص ٍنلإ الْفلل ٔتإٌ  10ص ّالْفل ٔ٘ج 16أٌ الْفل ٔ٘ ج  لتي

املنثلتللإٌ يإللل٘ اليسللج نؾللْن اهلنللشٗق ٍّنللإ ّفلل ٔتإٌ جشٜٔتللإٌ متمزرتللإٌ ء اإللل٘ اليسللج   

 نإيزك٘أ

 

ملللً ٍيلللإق ٓللل س أمإميلللإ م سلللٙ جدٓلللدق  لللزض للللُ كلللل ملللً "الهلللزاٛ" ّ"ا٤سٍلللزٖ" ء      

التحلٔلللٕ لؾللْن اهلنللشٗ نإ تيللإر اهلنللشٗ أؽلل٣ ء ىسللج ايزكلل٘ق إ٢ أٌ الؾللْرٗ         ت إملللَنإ

اجملَزٓ٘ تضلت مضلمإ ميلإٓزا للتؾلْر الةا لٕق إ  ت َلز أٌ اهلنلشٗ جلشٛ ٢ ٓتجلشأ ملً كلل           

ازكللٕق ّأٌ ا٤ؽللل ٍللْ ايزكلل٘ق ّء ٍللذا تالل  ٤ زّاللإن ن لل  احملللد إ ّ لللٙ رأصللَه 

أىللُ ٢  ٣ لل٘ ؽللْتٔ٘ مسلاللإ نللإ اهلنللشٗ ّنللإ       »إإ " يللد الؾلليْر عللإٍإ" اللإ أ للز مسنٝيلل    

أؽلللْان امللللد ّال لللل٘ق  ملللل ملللإ ى ز لللُ  لللً ٍلللذِ املضلللأل٘ ٓلللْإ نإلتيإ لللد اللللذٖ ٓيهلللٕ إمملللإٌ     

"ق ّم١تٚ ٍذا الاْلق ٍْ اإ٢ن ا ندال الق ١ٓتَٓإ ؽْن اهلنشٗ م  ازّل ال لل٘ق  1"«ا ندال

الازانل٘ الؾلْتٔ٘ نلإ اهلنلشٗ ّاللْاّ       الْافح أٌ املغلمل٘  يلد اللدكتْر علإٍإ ٍلٕ اى لداو       »ّ

ّالٔإٛق  َْ ٢ إإى  ء أٌ ٓاإلإ الت اهلنشٗ ال الْاّ ّلميُ إإى  ء تضنٔ٘  للت إنلدا٢ق   

"ق ٍّللْ رأٖ  ٔللُ افللسزابق ٢ّ ٓيسللْٖ  لللٙ صلليد     2"« للة ا ّجللدن الازانلل٘ الؾللْتٔ٘ سال املللإى    

اللذٖ ت١تٓلُ اهلنلشٗ     ا نلدال ٌ  لنٕ ت ٔجق إ  ىلنط  ُٔ تيإ قإ ؽإراإق ّىضتدل  لٙ ٍذا نأ

 لللٙ أٌ اهلنللشٗ    ١ّٓكللد ملل  اللزّل ال للل٘ق ٍللْ اجلل٘  ْٓلل٘  لللٙ الازانلل٘ الؾللْتٔ٘ نٔيَنللإق          

ّايزكلللإن نيْ َٔلللإ تغلللةكإٌ ميلللدٜٔإ ء ىاسللل٘ الللدّ  ّاالللدٗ ٍّلللٕ مْفلللْ ٔ٘ اللللْتزًٓ  

 الؾْتٔإق ّ د ىاف  لٙ مْا ً ا٢عةا  ء الت لٔل الهٔشٓإٜٕ هلنإأ

                                                 

ٔإق كتإنٔلللإصق تار امللللزٓملق املنلمللل٘ ال زنٔللل٘  صللللٔنإٌ  ٔلللإضق اصلللتيدامإن ايلللزّل ال زنٔللل٘ق جم جنٔلللإق ؽلللْتٔإق ؽلللز     -1

 أ63ق ـ 6443الض ْتٓ٘ق 

اضللإو صلل ٔد الي ٔنللٕق الدراصللإن الؾللْتٔ٘ ّاللَجٔلل٘  يللد انللً جلل ق ميغللْران ّسارٗ الثاإ لل٘ ّا  لل٣وق اجلنَْرٓلل٘           -2

 أ212ق ـ 6431ال زا ٔ٘ق 
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 ٘ الدّرٓ٘ للْتزًٓ الؾْتٔإايزك ص62جالغمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الت لٔل الهٔشٓإٜٕ يأا٘ ؽْن اهلنشٗ

ء  فْٛ مإ صلف مً ا٤ زّاإن ّا٦راٛ الق  ئت نلإهلنشٗ ال زنٔل٘ ّملإ هلتلُ ملً      

مْاف  اات٣ل تهز ت  لٙ إ زٍإ آراٛ احملد إ نإ ّ ه٘ ايجزٓ٘ لٔضت هللإ ؽله٘ أصإصلٔ٘    

"ق تيللدّ ايإجل٘ ملحلل٘ ل٣اتمللإو إ  آلٔلل٘  1ٍللٕ نإملَنْصلل٘" ختلتؿ نَللإ  لل٣ ٍللٕ نلإجملَْرٗ ٢ّ  

 إجزأٜ٘ ت ٔييإ  لٙ الهؾل الد ٔج ء اؾْؽٔ٘ امللنح الهٔشٓإٜٕ للَنشٗأ

 

 ة ا اىسلايإ مً أّلٔ٘ التْؽٔف الهٔشْٓلْجٕق ّاصةعدىإ نإلْف ٔ٘ ال قلْٓ٘ اللق   

ؾْر ٓد  يإ إ  ا  لزار  ق  ةٌ ٍذا الت-الْتزاٌ الؾْتٔإٌ–تتيذٍإ اهلنشٗ ء مْ   ادّ َإ 

نقزّرٗ إتراجَإ فنً ألش الؾلْاٜت ال زنٔل٘ق أملإ إ ا را ٔيلإ اهلٔٝل٘ ا٢رتداتٓل٘ اللق ٓتحلز           

                                                 

ٍ        ٓي ز  لإو اضلإٌق   -1 انلْت  ق 43ّق ـ6400ق ق16زٗق مؾلزق ت ميلإٍا اليحل  ء الليل٘ق ملطق ا٤زللْ املؾلزٓ٘أ الالإ

أ ّٓي للللز انللللد 626-621ق ـ6412ق 6الضللل زاٌ  للللله الليلللل٘ مادملللل٘ للاللللإرٟ ال زنللللٕق مللللطق تار امل للللإرل مبؾللللزأ ت 

 أ601ق ـ16ق تار املغز  ال زنٕق نريّنق  2ا٤ىسإكٕق احملٔط ء أؽْان ال زنٔ٘ ّحنٍْإ ّؽز َإق ت

6وضعية  2وضعية    
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 للللٙ إ زٍلللإ اللللْتزاٌ الؾلللْتٔإٌ فلللنً منسٔللل٘ نلللإكٕ أ قلللإٛ اليسلللج ا٤الللزٖ ملللً أللل      

 الت٣ للٕ ّا٢ىيلل٣  ّا٢ىهللزا  املهللإجٞ الللذٖ ٓتللٔح ؽللدّر الؾللْنق  ةىيللإ ىيجللز إ  فللنَإ إ  

  إٜل٘ الؾْامتأ

 

إساٛ ٍللذا الْفللل ق ٓيللدّ اقلللْر الضلليد الهٔشٓلللإٜٕ مسليللإ ملحلللإ ء صللٔإ  أ زّالللإن      

 للد أ يتللت التضللج٣ٔن السٔهٔلل٘ أٌ ؽللْن اهلنللشٗ ٓمللٌْ ء اإللل٘ ّ ْ للُ  »اليحلل  الؾللْتٕ ق ّ

نإ ؽْتٕ مد ؽْن  ري مضلتازق ّعلئُ نؾلْن امللدق ّء ايأال٘ إٌ للُ ملإ ٓزنسلُ نأؽلْان          

ه مً كْىُ  لٙ القد ميَإ إ  أىُ ملً املنملً أٌ  لد  ىتٔجل٘ اىيل٣   جلإٜٕ       املد  لٙ الز 

ّٓغري "املسليب"  ٔنإ  ٍب إلٔلُ أٌ ال ٣ ل٘ الاإٜنل٘ نلإ ايزكل٘ السْٓلل٘       "ق 1«"ء ؽْن املد

ّاهلنشٗ ق تيي  مً ّف ٔ٘ ا٢ىيل٣  الهجلإٜٕ لؾلْن امللدق  لإ إلدىإ نؾلْرٗ  ٔهٔل٘ تتسلإنج          

 م  ى ريتَإ للَنشٗأ

 

ق ىاْل إٌ ايزك٘ ّامللد ء  ئ تلُ ا٤كْصلتٔمٔ٘ ٍلْ     فنً ٍذا امل سّٙإ ا مإ نزكيإ      

ؽللْن تللْا إ مغللزحنق ّرىللٔ  متْاؽللل نتْاؽللل ايزكلل٘ التْاتزٓلل٘ للللْتزًٓ الؾللْتإق أمللإ      

ٍّللللٕ ايللللٔط ايجللللزٖ اىهجللللإرٖق  للللد  مللللً التحللللإو الللللْتزًٓ الؾللللْتٔإ  لللله      » اهلنللللشٗ 

مئل٘ الدتٗق  ةىلُ للٔط ملً السئ لٕ أٌ ىالْل نلأٌ امللد          " أٖ ء  إؽلل٘ س 2«"اىهؾإهلنإ  جأٗ

ؽْن مً أؽل اهلنشٗق ّإمنإ ا٤رجح أٌ تملٌْ اهلنلشٗ جلشٛ ملً المللق  لري أٌ الت لٔلل ال لنلٕ         

الذٖ ٓضتيد  للٙ امل٣ا ل٘ ال ٔئل٘ للؾلْرٗ السٔهٔل٘ يلإ٢ن اهلنلشٗ ء الملنل٘ق إفلإ ٘ إ           

 نإلٔاإ أ ال ٍي٘ الزٓإفٔ٘ ّالهٔشٓإٜٔ٘ كهٔل ناس  الغت

                                                 

 أ624تراص٘ ء أؽْان املد ال زنٔ٘ق ـ  إلب  إفل املسليبق ء ا٤ؽْان الليْٓ٘ - 1

 37ق ـ16اند ا٤ىسإكٕق احملٔط ء أؽْان ال زنٔ٘ ّحنٍْإ ّؽز َإق   - 2
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 لتنثٔل السٔهٕ لؾْن اهلنشٗ ء الؾٔي٘ ا  زاتٓ٘ا

ىضل ٙ ملً ال٣ل ن لل  التنثل٣ٔن السٔهٔل٘ إ   للزض اهلٔٝل٘ ا٤كْصلتٔمٔ٘ لؾللْن          

ٍنشٗ الاس  ّالْؽل ء مْاف   تله٘ مً الملن٘ق أٖ ء ميدَٜإ ّّصلسَإ ّميتَإٍلإق ّملً    

ٜٔلل٘ احملللدتٗ خلإؽللٔ٘ ؽللْن اهلنللشٗق    لله ىيسلللج إ  مجلل  الئإىللإن ّ ٔإصللإن ا٤ن للإت الهٔشٓإ   

 ّماإرنتَإ ني   ايزكإنق ّؽ٢ْ إ  ال ٍي٘ ّالت لٔلأ

 / asaluالؾٔي٘إ /أصأل/  /   ص62جالغمل      

 

 

 

 

 

 

           /a        s                                        a              l u  /                     

 /saalaإ /صأل/ /الؾٔي٘             

 

 

 

 

 

 

 

                          /S                 a               a           l         a  /  
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 /lajaaالؾٔي٘ /جلأ/ /

 

  

 

 

 

 

 

 

        / L       a                    j              a                                a    / 

 / futihalbabuليإب/ /الؾٔي٘ / تح ا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               /F    u       t     i           h al           ba                  bu     / 
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جلنٔل  أىلْاق    f0مإ ٢ا يإِ مً التضج٣ٔن ّالؾْر السٔهٔ٘ق ٍْ أٌ ايشو ا٤صإصلٔ٘  

الاؾلريٗ جلإٛن متاإرنل٘    ايشو ء امليلدأ ّالْصلط ّامليتَلٕق ّكلذا ٍنلشٗ الْؽلل ّايزكلإن        

جللإٛن ٍللٕ ا٤اللزٚ   f0ٍزتللشص كنللإ أٌ ايللشو التْا ألل٘    101ٍزتللشص إ  ج  011ّامتللدن مللً ج 

 ٍزتشصأ 6101ٍزتشص إ  ج 6001متنإ ل٘ ّمتاإرن٘ الأه ّاحنؾزن نإج 

 

أمللإ أٍلله م٣ا لل٘ إمللً أٌ ىضتغللهَإ مللً الل٣ل  ال ٔيلل٘ التسئألل٘ الضللإنا٘ق ّالللق     

الْؽلق تهقٕ إ  أٌ هلذا اليلْق ملً اهلنلش ٓتسلإنج  إملإ مل  الؾلْر         ت إمليإ  َٔإ م  ٍنشٗ

السٔهٔلل٘ للحزكلل٘ الاؾللريٗ املهتْالل٘قق كنللإ أىيللإ اٍتللدٓيإ إ  أٌ ا  للزار الللذٖ اىتَللٙ إلٔللُ     

"املسللليب" مللزتِ إ  الاسلل  الهجللإٜٕ ملْجلل٘ الؾللإٜتق الللق  للدىإ نؾللْن اهلنللش  لل  مجٔلل         

 مضإر ايزك٘ ّكذا ٍنشٗ الْؽلأ

 phénomène de battementي٘ الهٔشٓإٜٔ٘ ل إٍزٗ اليي  ال ٍ

تئيللإ  ٔنللإ صلليجق أّجللُ ا٢اللت٣ل الللق مضللت اخلؾْؽللٔ٘ الهٔشْٓلْجٔلل٘ املت لالل٘          

نإهلنشٗ ّايزكل٘ق ٍّلْ االت٣ل ملزتِ إ   آلٔل٘ ايلدّ ق  للت أٌ اهلٔٝل٘ اللق تتن َلز نَلإ            

لاسلل ق  للإهلنشٗ نللد  إ للز    ايزكللإن ت للد تمللزارا متْاؽلل٣ للَٔٝلل٘ الللق تيغللأ نَللإ ٍنللشٗ ا       

اىيلل٣  ّاىهتللإحن ّااللد للللْتزًٓ الؾللْتٔإق نٔينللإ ايزكلل٘ تأاللذ ازكٔلل٘ متْاؽللل٘ ل نلٔلل٘  

ا٢ىهتللإحن ّا٢ىيلل٣ ق ّمللً ٍيللإ  للةٌ املْجللإن الؾللْتٔ٘ الللق تؾللدر ء اإللل٘ اليسللج نللإهلنش مللً  

 املتْ   أٌ تمٌْ جشٛا ّأصإصإ مً انْق ا٤مْا  التْا أ٘ لؾْن ايزك٘أ

ٍّلٕ   ق phénomène de battementٍذِ ال إٍزٗ ء  ٔشٓإٛ ا٤ملْا  نلإليي  أّ   ّتضنٙ 

اإل٘ تتسلإنج  َٔلإ ا٤ملْا  املتنإ لل٘ اخلؾلإٜؿق ملً صل ٘ ّكنٔل٘ اٍتلشاسق ّىلي ق  تحلد              

ؽْتإ آاز تمٌْ  ُٔ الض ٘ ٍٕ اؾلل٘ صل إن ا٢ٍتلشاسان اجلشٜٔل٘ق ّٓيالٙ  َٔلإ ا٢ٍتلشاس ء        

 ل هلذِ ال إٍزٗ نإلزصه ا٦تٕإ ّمنث déphasageاإل٘  ْر كإمل 
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  ثٔل ٍيدصٕ ل إٍزٗ اليي  :ص67جالغمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ   ٍٕ ع إق إثل مالدار اٍتلشاس اهلنلشٗق ّ ٍلْ  ثٔلل لغل إق لليسلج نؾلْن ٍنلشٗ          

ملللْاسٖ لللل٥ّ ق  يحؾلللل  للللٙ الؾلللْن احملؾلللل٘ هلنلللإ ّاللللذٖ  ضلللب  ٔلللُ عللل إق ا٢ٍتلللشاس       

 "A= A1+A2 /2 "1إ نإلاإىٌْ الهٔشاٜٕ

تق  ادا لملل التقلإرنإن اللق     Fresnelإٌ ظإٍزٗ اليي  الق اىتيُ إلَٔإ الهٔشٓإٜٕ 

يات تأا٘ ؽْن اهلنش ّ ٣ تلُ نإيزكلإن ّامللدّتق ّاللق جلإٛن م إتلتَلإ  للٙ اليحلْ         

 التإلٕإ

 

 

                                                 

-1 R,Bourdon,C.Bourquard, Physique ;série Delagrave, Librairie delagrave1981, p144. 

شعاع فرينل سعة 

أو شعاع محصلة  

 االهتسازات

شعاع سعة مىجة 

 صىت الهمسة

A1 
A 
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   ٘ ٍلللٕ صللل إن لللللَنشٗق    A1 ّA2 اٍتلللشاس ّ للللٙ ٍلللذا ا٤صلللإظ إملللً أٌ ى لللد كلللل صللل 

 اؾل٘ جملنْ ٘ مً أؽْان اهلنشٗأ ّتؾيح نذلت ايزك٘

 

 الت لٔل الهٔشٓإٜٕ لسئ ٘ ٍنشٗ الْؽلإ

الْؽلل ء مهَْملُ ال للإو ٍلْ رنللط لضلإنج  للٙ ٢اللجق ّا لةٌ ّؽللف الْؽلل نللإهلنشٗ        

للد٢للل٘  لللٙ اصللتنزارٓ٘ اسٔلل٘ التؾللْٓت نَللإق مب يللٙ أىللُ جللإٛ ىأقللإ للاسلل  الللذٖ ٓضلله        

  ٓال  ا٢ىيل٣  التلإو لللْتزًٓ الؾلْتٔإق      اإل اليسج نَإ ؽلز ٘ ّااال٘ق أل    للَنشٗ ء 

ٍذِ اهلنشٗ إمنلإ تلأتٕ  إرٜل٘  للٙ الملنل٘ق لٔتْؽلل نَلإ إ  اليسلج نإلضلإكًق ٍلذا املاسل             »

"ّاملليإ ملً   1«"ق ّء أتاٗ الت زٓلف )اىه لإل (ّ )اصلته إل (مث٣ ء ندآ٘ كل مإ كإٌ  لٙ ّسٌ 

إ٢ن  للدٗ مللً المللله تتؾللدرٍإ ىاللف  لللٙ ٍللذِ  اهلٔٝلل٘ اليسألل٘ مللً اهلنللش ء الل  الاللْل أىيللإ

 إخللٔلللل ّصلللٔيُْٓ  » ؽلللٔغ   لللل ا٤ملللزق ّأتاٗ الت زٓلللف اللللِل اللللق ّ للل   ا٢الللت٣ل ء اإهللللإ      

متهاإٌ  لٙ أٌ ازل الت زٓف "الِل" نزمتَإق ّإمنإ ّ ل  اخلل٣ل نٔيَنلإ ء اهلنلشٗق أساٜلدٗ ٍلٕ       

ق ّإمنللإ اللذ ت ء أو أؽلللٔ٘؟  إخللٔللل ٓللزٚ أىَللإ أؽلللٔ٘ ٢ ساٜللدٗق ٍّللٕ ٍنللشٗ  سلل  كَنللشٗ أو 

الْؽللل ختهٔهللإ لمثللزٗ ا٢صللت نإلق ّصللٔيُْٓ ٓللزٚ أىَللإ ساٜللدٗق ٍّللٕ ٍنللشٗ ّؽلللق ٓ تللد نَللإ ء   

ّاملللزات نإ٢ تللدات  يللد صللٔيُْٓ ٍللْ تَٔلل١ لليسللج ٓضلليج  "2"«الْفلل  كإ تللداتِ نَنللشٗ "امسلل "

الضللإكًق ّنت يريىللإ ايللدا ٕ ىالللْل أٌ صللٔيُْٓ  للد ٍللذا الؾلللْن ألهْىللإ تسزٓشٓللإق ْٓظهلللُ         

  ج ال زنٕق لٔتنلؿ مً اليدٛ نإلؾإمتأاليإ

ّلًٝ كإٌ ت لٔل صٔيُْٓ  د اتمأ  لٙ  ل٘ ّظٔهٔ٘ نّزرن لُ مأاذِق  ةٌ مإ  ٍب إلُٔ  

ّّلللٕ الللذٖ ١ٓتٓللُ اليللإ ج        اخللٔللل كللإٌ أكثللز ىقللجإق ألل  صلل ٙ إ  التأؽللٔل للؾللْن ا٤

     ْ ؽلْن ٍنلشٗ    ّاليح  ء  ئ تُ الضن ٔ٘ ّالهٔشْٓلْجٔ٘ م١كلدا أٌ الؾلْن املل١تٚ إمنلإ ٍل
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الاسللل  الللذل الاسللل   َٔلللإق ُّأنالللٙ  للللٙ ؽلللْن مضلللتنز ملللً مؾلللدر ايلللدّ   اتلللُق ّكأىلللُ  

    إكٕ ظإٍزٗ ا ت إو الق تلحج نيإ ٕ الضْاكًأ

إٌ التيإًٓ ء الزأٖ املتيدٖ ء ت لٔل اخللٔل ّصٔيُْٓ ء اأا٘ ؽلْن ٍنلشٗ الْؽلل     

ي٘ ٓهؾل  َٔإ نإ  ئ ل٘ اليسلج     ٓزاّحن ّف ُ ّؽ٢ْ إ   إو اضإٌ الذٖ ارتمً إ  نزٍ

نلللإملاس  امليتلللدأ نَنلللشٗ الْؽلللل ّنلللإ التنثٔلللل هللللإ ملللً اللل٣ل التاسٔللل  الؾلللْتٕق م ليلللإ أٌ   

أٖ أىللُ ٢ ّجللْت لللُ ء الدراصلل٘ ا٤ؽللْاتٔ٘ ٤ٌ      ٍللْ ماسلل  تغللمٔلٕ  حضللبق    /ق ـ/ املاسلل 

غلمٔل  يلد   املاس  ال زنٕ مً اليإأ٘ ا٤ؽْاتٔ٘ ٢ند أٌ ٓيدأ نؾْن ؽلحٔح" ّاملاؾلْت نإلت  

 إو ٍْ الت يري الهْىْلْجٕ الذٖ ٓاإنل ٍنشٗ الْؽلق ّالذٖ ٢ جيلد  ٔلُ الز  نلإلت يري للُ      

 ة ا تَجٔيلإ كلنل٘ اصلتيزا   ل٣     »  ق/ ق/نإلزمش  اتُ الذٖ ت١اذِ ىْاٗ املاس  ٍّٕ ايزك٘ 

  ٌ  عت أٌ ممْىإتَإ ٍٕ كضزٗ ء اليدآ٘ق  ضإ صإكي٘قّإ ا أرتىإ اليسج نَلذِ الملنل٘ تٌّ أ

تضياَإ كلن٘ أازٚق  ضيقسز إ  التنَٔد لليسج نَإ  لج ٍنلشٗ لٔضلت ملً نئتَلإق ٍلٕ      

"ق  َللْ ٓ للللً أٌ الؾلللْن التنَٔلللدٖ اللللذٖ ٓضللليج  1«"ٍنللشٗ الْؽللللق ّنئللل٘ املاسللل  ٍلللٕ ق ـ  

الضإكً ٍْ ؽْن مً جيط اهلنلشٗ ّللٔط ملً نئتَلإق أٖ أىلُ ٢ ٓؾلل ترجل٘ ا٢كتنلإل ٤ٌ         

ْؽلل نَلذا امل يللٙ ٢ ٓ لدّ أٌ ٓملٌْ ألهْىللإ ٓزجلُ  للإو أٌ      ق ّال/ـ ق/ٓؾلري ؽلإمتإ متحزكللإ   

 ٓمٌْ ازك٘ لٔط إ٢أ

ّللللًٝ كلللإٌ الت لٔلللل املالللدو  لللد اصلللتيد نغلللمل ؽلللزٓح  للللٙ املالللإن٣ن الهْىْلْجٔللل٘      

للتسزٓش املاس ٕق  ةىيإ ى١كد نلأٌ التنثٔلل السٔهلٕ هلنلشٗ الْؽلل جلإٛ مْا الإ  إملإ هللذا          

ً  اِصللت   /٘ الللزأٖق ألل  أىللُق ن للد أٌ أاقلل يإ ؽللٔي      إ  التحلٔللل السٔهللٕ ٢ا يللإ أٌ    /مإلل

تغللمٔل٘ ّتزاتئلل٘ ايللشو الؾللْتٔ٘ ا٤صإصللٔ٘ ّالزىٔئلل٘ ا٤ّ  ٢ تيللري ىسإ َللإ ء الضلل ٘  يللد   

مب يٙ أٌ الؾْٓت الذٖ ٣ٓسو ا٤للف ٍلْ الؾلْن  اتَلإ اللذٖ  لز  ؽلإمت         /ٌ  ا ِظ /املاس  
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شٗ الْؽللل ٍللٕ ؽللْن تزىٔنللٕ    اليللٌْ ٍّللْ ؽللْن مللً جلليط ازكلل٘ المضللزق ّ لٔللُ  للةٌ ٍنلل         

   متْاؽل هلنشٗ الاس  كنإ ء اإل ايزك٘أ

 

 مٌْالّض

مٌْ ملللً أللل    زفللليإ صللللهإ إ  مجلللل٘ ملللً التيإ قلللإن اللللق يالللت مبهَلللْو الّضللل    

كٔيْىتلللُ  الهٔشْٓلْجٔللل٘ ّجتلٔإتلللُ الْظٔهٔللل٘ق  إلضلللمٌْ ء جإىيلللُ ال قلللْٖق تؾلللْٓت ٢       

ّكضلللز ّ لللتحق أللل  تلتلللشو ٍلللذِ  تتحللز   ٔلللُ ا٤ قلللإٛ امل١تٓللل٘ ليلللإ ٕ ايزكلللإن ملللً فللله 

ا٤ قإٛ صمْىإ ّ يإتإ ملحْظإق  دا ميسا٘ القيط ايإؽل٘  يلد ميسال٘ الللَإٗ ء الايلإٗ     

 الؾْتٔ٘أ

مٌْ ٓلل١تٖ تّارا أمللإ ء اجملللإل الللْظٔهٕ الهْىْلللْجٕق  لل٣ عتلللف ا يللإٌ  لللٙ أٌ الّضلل  

     ّ امل جنٔلللل٘ق  للللإ ٣ للحزكللللإن ال زنٔلللل٘ مللللً ألللل  الييللللإٛق ّإاللللدا  ال ٣ملللل٘ ا  زانٔلللل٘ق 

 نللً سآّلل٘ الأنلل٘ ّالْظٔهلل٘ق ٢ اليسللج إمللً أٌ حنضللب الضللمٌْ ازكلل٘ق إٌ      »ّالد٢لٔلل٘ق  

ّلمً لُ ّظإٜهُ اخلإؽ٘ نُ الق ت لدل ّظلإٜف   ق phonetically nothingمٌْ ىساإ ٢ عٕٛ الّض

  ٘ ق ّاملاؾللْت نإلضلللب "1«"ايزكللإن امل َللْتٗق إىللُ ازكلل٘ صللإلي٘ ىساللإ إجيإنٔلل٘  ٔنلل٘ ّّظٔهلل

 ٕ ٍيإ ٍْ ال دمٔ٘ الق تأاذٍإ أ قإٛ اليسج نإيزكإن ال إتٓ٘ لٔط إ٢أاليسا

أمإ ا جيإنٔ٘ الهْىْلْجٔ٘  تمنً ء مجل٘ الْظإٜف اللق ١ٓتَٓلإ الضلمٌْ ء اليضلج     

الليلللْٖ  للللٙ  لللزار ايزكلللإن ال زنٔللل٘ق ّ لللد أعلللإر "صلللٔيُْٓ" إ  ٍلللذا ايقلللْر ء تؾللليهُٔ    

ٍّٕ جتزٖ  للٙ اإىٔل٘ الإرعإ  للٙ     » مجلَإ ء  ْلُإ مً ال زنٔ٘ الق أجملإرٖ أّااز الم٣و 

ق  للإجلشو ّالْ للف ٍنللإ  "2«"الَيؾللب ّاجلللزق ّالَز لل  ّاجلللشوق ّالهللتح ّالقللهق ّالمضللز ّالْ للف    

 ٍٔٝتإٌ ّظٔهٔتإٌ ١ٓتَٓنإ الضمٌْ ا٤ّ  إ زانٔ٘ ّالثإىٔ٘ ؽْتٔ٘ ىسأ٘أ
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أللل٘ ء اإلللل٘  ّ لللد تْافللل  الي لللإو الؾلللْتٕ ال زنلللٕ  للللٙ ا تيلللإر الضلللمٌْ ٍٔٝللل٘ ىس      

ُكنللٌْق تلحللج نللإيزل الللذٖ علللْ مللً ايزكللإن الللث٣ ق ّالضللمٌْ أّ الْ للف ٍللْ  مللط           

ايزكلل٘ق ألل  ٓتْاجللد ايللزل الضللإكً ء ىَإٓلل٘ املاسلل  أّ الضلضللل٘ ّملل   لللت إمللً أٌ   

أٌ ايلللزل ٢ ٓأاللذ ىهلللط اللللينط   »زللدِ ء ازكللل٘ متتإلٔلل٘ق ّء ٍلللذا ٓاللْل "انلللً جلل "إ     

 ْ ٘  يلللدمإ ىيسالللُ أ يلللإٛ الت ق ّء الالللْل إعلللإرٗ فلللنئ٘ إ  أٌ  "1"« لللف أّ ء ازكللل٘ تضلضللللٔ

الْ للف ٍللْ أ لللٙ اللإ٢ن اخللللْ مللً ايزكلل٘ق أّ أتىإٍللإ مسإ للإق مب يللٙ أٌ ايللزل الضللإكً     

تاال المله  د ٓضتيد  لٙ صلضل٘ ملً ا٤لهْىلإن الضلإنا٘ ّال٣اال٘  يحلُ  لْٗ للتؾلْٓتق        

ً ٍذا الاْل أٌ الضمٌْ نَلذا املهَلْو    مط ايزل ا٤اري الذٖ ٓا   ُٔ الْ فأ ّىضتغف م

 الْ مً الؾْن ّالتؾْٓتق ٍّْ رأٖ ٓيغد الت لٔل ّال ٍي٘أ

إٌ التحلٔل ا٤كْصتٔمٕ ل إٍزٗ الضمٌْ ّالْ ف التؾلْٓقق ٓالْو إ  إ يلإن مإتٓل٘      

الضلللمٌْ ملللً  لللدمَإأ ملللً اللل٣ل اليحللل   لللً اللللد٢ٜل الهٔشٓإٜٔللل٘ للْجلللْت المنلللٕ يزكللل٘   

   ْ   إ  املاإرىللل٘ ء التيلللد٢ن اللللق تلحلللج نتللللت المنٔلللإن ماإرىللل٘       الضلللمٌْق ّملللً  للله الْلللل

أٌ ايزكل٘ ٍلٕ اليالل٘ ملً مملإٌ       »نإيزك٘ ا تيإرا مً أٌ الهز  اجللٍْزٖ نٔيَنلإ  مل١تاِ    

"ق 2"«إ  ممإٌ ء سمإٌ  إٌق ّفدٍإ الضلمٌْ ٍّلْ الْ لْل ّالثيلإن ء مملإٌ ّاالد نلإ سملإىإ        

 ٔشٓإٜٔللإ إمللً أٌ ىضللتيد إلٔللُ ء إ يللإن اأالل٘   ألل  ٓلل١تٚ الللشمً ٍيللإق تللل٣ٔ كنٔللإ ّن للدا 

 الضمٌْ ا٤كْصتٔم٘أ

ّاصتيإتا إ  ٍذا السزحن الذٖ ٓييثج مً إّالٔ٘ التمٌْ املإتٖ ّالسلإ ْٖ للؾلْنق  لةٌ     

إ    Dramelٓغلري تراملل  » ّامل َز الهٔشٓإٜٕ الذٖ ٓيتَلٕ إلٔلُق ٍلْ  لزاٛٗ ميإعلزٗ لمٔيْىتلُق       

ا مً امل َزًٓ ا٤صإصٔإ لتحدٓد الْ فق ٍّمذا  ةٌ  تيل٘  أٌ امل َز الهٔشٓإٜٕ ٓغمل م َز
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الْ ف ت د متيريا ٓتْ لف  للٙ ا٤ لل  للٙ تلْتز الؾلْن اللذٖ ٓؾلري ؽلهزا جااتلشال مسللج            

"ق ّنت للليري آالللز  لللة ا ُ لللّد الضلللمٌْ  يلللد "الضلللْٔ ٕ" اللللْا ملللً ايزكللل٘ق  ةىلللُ      1"ص«للسإ للل٘

إ ٍيللإ أمللإو   للل  ٔإصللٕ لي للد     نإلقللزّرٗ الللْ مللً الملله الللدال  لللٙ ّجللْت ايزكلل٘ق أٖ أىيلل        

السإ ٘ق ّالسإ ٘ كنإ أعزىإ ٍٕ الغدٗ الق  د َإ كه الؾْنق ّالق ٓ   هلإ ني لد صل ٘   

 املْج٘ ايإؽل٘ق كنإ ٓتضيٙ ليإ  زاٛتَإ  زاٛٗ ميإعزٗ    التضجٔل السٔهٕأ

 

رٗ ّ يد ٍذا املأاذق ىضتسٔ  ا  زار نأٌ ا٢صتيسإ  الأنلٕ ل٥ن لإت الهٔشٓإٜٔل٘  علإ     

ؽللْن الضللمٌْق  للد نٔليللإ اتنللإ إ  ىتٔجٔلل٘  ٔؾلللٔ٘ ء مإٍٔتللُ ّالهللز  الاللإٜه نٔيللُ ّنللإ    

ايزكللل٘ق إ٢ أىلللُ ٢ جيلللب أٌ حنؾلللز مهَلللْو الضلللمٌْ ء الازٓيللل٘ القلللدٓ٘ مللللدلْل ايزكللل٘  

الْظٔهٕق  الد أعلزىإ صلإناإق إ  أٌ ال ٣ ل٘ القلدٓ٘ الاإٜنل٘ ء الد٢لل٘  يلد اليحلإٗ ال لزب           

يزك٘ أ قإٛ اليسج ٢ ايزك٘ الْظٔهٔل٘أ إ٢ أىيلإ ٍيلإق نؾلدت ميإ غل٘      ٍٕ  ٣ ٘ ّمست 

 مضأل٘ اخللْ الضن ٕ املإتٖ يزك٘ للضمٌْأ

 

أٌ إ ٣ ٔ٘ ايمه  لٙ مضأل٘ الضمٌْ ء ال زنٔل٘ق  ٓدلل  لٙ  التْؽٔفانل ٍذا ّ

ؽللل ي٘ امليلللإلق ّ للللت ٤ٌ ال ٍيللل٘ الهٔشٓإٜٔللل٘ ّإٌ ااتمنلللت إ   ْاملللل ّعلللزّت الألللإظ         

ي ٖ الق تضتد ٕ   ل  شل الؾإمت  ً الؾإٜتق  ةٌ الضمٌْ الذٖ ت إمليإ م لُ ليتيلإ   امل

 للْ للف  ٣ للإن متيْ لل٘ق ّرمبللإ  ٣ للإن ا للةاٌ ملل   للدت مللً ال للْاٍز         »ٍللْ ألهللٌْ ىضللإ   

"ق ٍّذِ ال ٣ إن التسزٓشٓل٘ نلتمه نلدّرٍإ إ   ٣ لإن ّتزانسلإن ميسأل٘ ء       2"«التسزٓشٓ٘

 ماإمَإ ا٤ّلأ
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ا عإرٗ ء ٍذا املالإو إ  أٌ ايإلل٘ الْظٔهٔل٘ للضلمٌْق تيلأٚ  لً اخلؾْؽلٔ٘        ّجتدر 

اليسأ٘ الق تلحج نإلؾإمتق  لٔط ليإ أٌ ىتيإ ل  ً اخلؾإٜؿ الْؽهٔ٘ للؾلإمت  اتلُق   

 لة ا ا ت ىللإ أٌ اهلللْاٛ   »نلإ ٍنللط ّجَللز ّعلدٗ ّراللإّٗق ّإ يللإ ق ّاىهتلإحنق ّؽللهريق ّاىتغللإر    

ال٣وق ّأٌ اهلْاٛ ٓيضزب مً اجلإىيإق  إل٣و ؽلْن ؽلإمتق    ٓيحؾز ء ّصط الهه  يد ىسج

     ٘ ق ٍّيللإ ىاللف  "1«"ّإ ا ا ت ىللإ مللزّر اهلللْاٛ تزٓلل٘ تٌّ ا للةاض مللً اجلللإىيإ  للإل٣و ازكلل

 لللٙ اإؽللٔ٘ اللل٣و الللق تاللةب مللً الؾللإٜت  اتللُق ٍّللْ مللإ ٓللد ْ إ  اتنٔلل٘ مزا للإٗ  ئ لل٘    

 الؾإمت املضمًأ

 

    ْ ب تتيلل  الضللمٌْ تااللل اليضللج الليللْٖق ٓيللدّ أٌ     فللنً ٍللذا امل سللٕ الللذٖ ٓتجللُ ؽلل

مزا للإٗ أاللْال التيللدل املللْ  ٕ ء الملنلل٘ كهٔللل٘ نللأٌ تشٓللل ن لل  الللليطق ّلللًٝ اُتهللج صلللهإ    

لللٔط ء ال زنٔلل٘ مللً ٍللذا اليللْق صللْٚ ا لل   غللزٗ   » لللٙ أٌ الليلل٘ ال زنٔلل٘ ٢ تيللدأ نضللإكً ّ

ًُ    كلن٘ق  غزٗ ميَإ مً  ؾٔل٘ ا٤مسإٛق ّا يتإٌ مً  ؾٔل٘ ايز ّلق  أمإ ا٤مسلإٛ  َلٕإ ِنل

– ُ٘  "ق إ٢ أٌ ٍذِ الؾٔغ لات ت ٓزا هلإق م١تاِ أىَإ ؽٔغ مضيْ ٘ نَنشٗ ّؽلأ2"«ِنَي

 

ّ لٔللُ  ةىيللإ ء  زاٛتيللإ السٔهٔلل٘ صلل ٔيإ إ  التجزٓللب  لللٙ مجللل٘ مللً الؾللٔغ الللق        

 َٔلإ   ٓتيذ  َٔإ الضمٌْ مْ  إ متاليإ نإ ندآ٘ ّّصط ّىَإٓ٘ق فنً ٍٔٝ٘ ت إلأل٘ تت لإلج  

انْ ٘ مً الؾْامت مبيتلف ؽهإتَإ ا٤صإصلٔ٘ق ّالثإىْٓل٘ق أل   يايلإ التضلجٔل  للٙ       

 الؾٔي٘ / إِ ٌل/  ّ الؾٔي٘ /ُ ِه/ ّالؾٔي٘ /تز/

                                                 

2-L.Brosnshann et Malmberg.Introduction to phonetics ; Cambridge W hefler et sons 

1970 ; p84 . 

 216 ً  عزٓف اصتٔتٔ٘ق ا٤ؽْان الليْٓ٘ق ـ 

 أ01اند ا٤ىسإكٕق احملٔط ء أؽْان ال زنٔ٘ ّحنٍْإ ّؽز َإق ـ  -2  
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 إ  زاٛان  ٔهٔ٘ لتنثل الضمٌْص60جالغمل 

  / إِ ٌل/الؾٔي٘ 

 

 

 

 

 

 

 

                     /Fi              3                lu                 n      / 

 

ظَللز التنثٔللل السٔهللٕ مليسللْ  الضللمٌْ ء ؽللٔي٘   للل أٌ ا عللإرٗ الؾللْتٔ٘ للضللمٌْ    

 إىٔل٘صق كنلإ أىَلإ اإ  لت  للٙ ايشمل٘        1010تصليلص ّن لد سمل  ج    0104جإٛن نأن٘ عدٗ ج

 ٍزتشصأ 062ا٤صإصٔ٘ نأن٘ تٓيإ نليت ج  F0الؾْتٔ٘ 

 الؾٔي٘ /ُ ِه/  

 

 

 

 

 

 

                                                   /Ku              m/                             
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أظَز التنثٔل السٔهٕ مليسلْ  الضلمٌْ ء ؽلٔي٘ / لِه/ أٌ ا علإرٗ الؾلْتٔ٘ للضلمٌْ        

 إىٔل٘صق كنلإ أىَلإ اإ  لت      1067تصيلص ّن د سمل  أ للٙ ج    24جإٛن نأن٘ عدٗ تىٔإ نليتج

 ٍزتشصأ 721ا٤صإصٔ٘ نأن٘ تٓيإ نليتج  F0 لٙ ايشم٘ الؾْتٔ٘ 

 ز/الؾٔي٘ /ِت

 

 

 

 

 

 

/ba   h  run/                                                        

أظَز التنثٔل السٔهٕ مليسْ  الضمٌْ ء ؽٔي٘ /َنِحٌز/ أٌ ا عإرٗ الؾلْتٔ٘ للضلمٌْ   

 إىٔ٘صق كنإ أىَلإ اإ  لت  للٙ     1066تصيلص ّن د سم  أ لٙ ج  01جإٛن نأن٘ عدٗ نليت ج

 ٍزتشصأ 721ا٤صإصٔ٘ نأن٘ تٓيإ نليتج  F0ايشم٘ الؾْتٔ٘ 

 

ٓتقلح مللً الل٣ل الالزاٛان الضللإنا٘ أٌ الضللمٌْ ألهللٌْ ممتضلب ل٥ن للإت المنٔلل٘  اتَللإ    

الللق تضلله ايزكلل٘ ال إتٓلل٘ق ّىضللتدل  لللٙ  لللت مبحإ  تللُ  لللٙ  للٔه متْصللس٘ ء تللزتت           

ِ الأه تتيإصب  زتٓإ م  الؾإمت املْظف م َلإق  لة ا كلإٌ     ري أٌ ٍذ F0ايشم٘ الؾْتٔ٘ 

الؾللإمت رىٔئللإ  لللٙ حنللْ ؽللْن ال للإ كإىللت الأنلل٘  لٔللإق كنللإ أٌ  إمللل الللشمً احملللدت         

للتؾللْٓت نإلضللمٌْ ٍللْ  إمللل نللدتِ اليئلل٘ املاس ٔلل٘ الللق جيللٕٛ  َٔللإ الضللمٌْق  للة ا كللإٌ   

 الضمٌْ ء ميتَٙ المله مث٣ أاذ أشا سمئإ أ ْلأ
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مللإ  للً  للٔه السإ لل٘ أّ الغللدٗ املمتضللي٘ ٤لهللٌْ الضللمٌْق ّالللق ٍللٕ  للٔه مدلللل٘  لللٙ    أ

اأا٘ ّجْتِ ا٤كْصتٔمٕ ّالهٔشٓإٜٕق  اد جإٛن متهإّتل٘ق ّل لل الضلمٌْ اللذٖ ٓتنْفل       

ء ّصللط الملنلل٘ق ٍللْ الضللمٌْ ا٤ لللٙ عللدٗق ّ لللت نه للل التضلضللل التؾللْٓق الللق  يحللُ     

 ّأازٚ تا  ٘ إ  املاس  ال٣اجأ إممإىٔ٘  إ ْٓ٘ مً املاس  ا٤ّل 

 

٢ّ عهٙ  لٙ مً لُ ؽل٘ نإملْفْقق أٌ الهؾلل ء ظلإٍزٗ الضلمٌْ أملز علإ  ٓضلتد ٕ تثلإ        

مضتهٔقإ ٓزنط نإ اليتإٜا احملؾلل  لَٔلإ ء االْل الدراصل٘ الؾلْتٔ٘  اللث٣ ق  قل٣ّ  لً         

 لضإمٔ٘أاصتيسإ  آراٛ اليحإٗق كنإ إمً أٌ تدرظ ء نإب املاإرى٘ م  الليإن ا

ّمللإ جتللدر ا عللإرٗ إلٔللُ ء ٍللذا املاللإوق أٌ ا٤ٍنٔلل٘ الللق اكتضلليَإ الضللمٌْ ء صللٔإ          

أ زّاإن الدرظ الؾْتٕ تيي ل  ملً اقلْرِ املَلٔنً ء ؽللب اليئل٘ التيسٔسٔل٘ ليضلأ٘         

الي إو الليْٖق ّلذا ٢ ند هللذِ ال لإٍزٗ أٌ تلدرظ تراصل٘ م نال٘ تتْا لج مل   نلج تلأ ريِ ء          

 لٙ حنْ مإ   دمتُ الدراصإن ال زنٔ٘ الادإل٘ق ّملإ تَٔلأن امل١صضل٘ الؾلْتٔ٘      اليضج الليْٖ 

  ايدا ٔ٘ ٢اتْاُٜأ
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 تصدٜس 

 

   ٘ ٘  يوود٣الياوس  الينٓوٟٛ    إٕ دوٖٛس ال٫ْطاو ف الٱدسال٥ووٞ اليورٟ  سؾوو   martinet َ زتٝٓٝو

الييت  سؾتٗ  اليدزالض ت اليًطو ١ْٝ الؿدٜجو١     أضطت ي٘ اليكؿص٠ اليٓٛ ١ٝ yakobson ٚد نٛبطٕٛ

ٚاليٛظٝؿو١ اليويت     يًصوٛت  المل دٜو١ الـ صو١ٝ  اليٛقٛف  ٢ً اليط٥٬ول اليويت توسبني بو       ٚالييت تٛخت

 ًووِ ضووٞ أزغووِ دالز مموو   َٓٗوو  غ صوو١ اليٛظوو ٥ـ اليد٫يٝوو١ٚيتػووهت٬ت اليه٬َٝوو١  ٜ٪دٜٗوو  دالخووٌ ال

ٟ  اليّصوٛت الينشوح  ؤ خصو ٥       طسال٥ل يف إ  د٠ اليٓعس ٢ً ال٭صٛالت   ٚطنٝطو١ تهْٛو٘     اليًػوٛ

ٞ   ٚمل تهٔ ْعس١ٜ اليؿِْٛٝ  ٓد ٚظٝؿت٘ إىلقنٌ اليٛيٛز  ْعسٜو١ اليتك بوٌ   ٚ  Trobtskoy تسٚبطوه

ٞ اليّصوٛت  جملُٛ و١ َؤ الٱدزالنو ت الملت٬سكو١ ٭ضوسالز        إ٫ ْت دو   ال٭يؿْٛٞ َٔ بطودٖ     الٱْطو ْ

مل ْػٗد ي٘ اليٓكًو١   الضتٓ دال إىل ضًا١ الٯي١ ٚاليتك١ٝٓ الملتذدد٠  بٝد إٔ ٖرال اليتشٍٛ الٱدزالنٞ

ظٌ سنٝظ ال٭خور اليٛصوؿٞ ٚاليتُجوٌ الملطٝو زٟ ٯزال٤     اليرٟ تٛخ ٠ يف اليدزع اليصٛتٞ اليطسبٞ  المل

 اليٓش ٠.

١ الملتشصٌ  ًٝٗ  يف  ًِ ال٭صٛالت ال٭نٛضتٝهٞ َٔ أبط د ٚي٦ٔ ن ْت اليكِٝ اليطددٜ

قد َهٓتٓ  َٔ اليؿصٌ يف بطض َط ٥ٌ اليتصٓٝـ   َٚدد اليٓال  ٚاليػد٠  ي٬ٖتصالش  تنُٝ

أت ست  قد ب ؿصّ اليصٛت١ٝ أس طتاليؿٝصٜ ٥ٞ يٮصٛالت اليًػ١ٜٛ  ؾإٕ اليكسال٤الت الياٝؿ١ٝ الييت 

ٜطري اليرٟ غ ص١ اليٓع ّ الملكاطٞ ٚٛد١ٝ  هل٦ٝ ت الملًؿٛظ المل اليط١ٝٓٝ الملط ؾ١يٓ  إَه ١ْٝ 

تٛم إىل َتذدد٠ ت أْٓ  أَ ّ إَه ١ْٝ ٜدٍ  ٢ً. ٖٚٛ َ  ْطك١ٝ اليؿُْٛٝٓ ت ؾٛم تسنٝن١ٝ

  ٖٚٞ َط ٥ٌ ؿكت ب ين١ٝٓ اليًػ١ٜٛ الملٓاٛق١بطض الملط ٥ٌ الـ٬ؾ١ٝ الييت  اليهػـ  ٔ

١ٝ ؿ ٫ت تٛيتدٖ  صٛت١ٝ ٫ تٓػد اليتكدٜس اليطددٟ بكدز َ  تد ٛ إىل اليرب١ٖٓ اليؿٝصٜ ٥

ّْٛٗ    ٢ً غسالز ظٛالٖس اليٓرب ٚاليتٓػِٝ  ٚاليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل  ٚالٱٜك ع  ٖٚٞ  ٫  ظٛالٖسٚته
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د٫ي١  تٛدٝ٘تكـ  ٓد سدٚد اليتػهٌ اليًؿعٞ المل دٟ  ٚإمن  تتطدالٙ إىل  اليتأثري ٚالٱضٗ ّ يف 

 الـا ب الملٓاٛم.

 

 رقيقتفخيم والّتاّل

ؿخُٓ ٙ أٟ ؾ  ٜك ٍ أتٝٓ  ؾ٬ْ  طعِٝاليت اليتؿخِٝ ٖٛ $ إٔ ت ز اليطسٚع"د ٤ يف 

 عُٓ ٙ ٚزؾطٓ  َٔ غأْ٘  ٚاليتؿخِٝ تسى الٱَ ي١ يف الؿسٚف ٖٚٛ ٭ٌٖ الؿذ ش نُ  إٔ 

 $ؼٌٝ  ٢ً:  )ؾخِ( إٔ المل د٠ ال٫غتك ق١ٝ "اليًتػ١تٗرٜب "يف  ٚزد  نُ  "1"#الٱَ ي١ ينين متِٝ

ِٴ  ؾخ ١َ  ؾٗٛ ؾخِ ِٳ  ٜؿخٴ بٔ أبٞ ٖ ي١ يف ٚصؿ٘ اليٓ ي ص٢ً ٚقد د ٤ يف سدٜح ٫  "2"#َؾخٴ

  ."3"#ن ٕ ؾخُ  َؿخُ   أٟ  عُٝ  $ ٚضًِ أْ٘ الهلل  ًٝ٘

 

ميهٔ إٔ ْطكني اليد٫ي١ الملطذ١ُٝ  ٢ً الملؿّٗٛ ال٫صا٬سٞ  ؾٓخً  إىل َٚٔ مث١  

إؿ م غًع١ أثٓ ٤ اليٓال ب ؿسف ػطً٘ ميٝص َٛزؾُٝ  ب ظ ٖس٠ صٛت١ٝ تتأت٢ اليتؿخِٝإٔ 

 /bəRən ٚ بٴس  /ب/ /ز/ /biRun/  الين١ٓٝ نإٔ تكٍٛ برس  /ب/  /ز/  ٔ آخس قد ٜتُ ثٌ َع يف

 يط٬قتٗ  َع ص ٥ت اليط١ُ  ٚاليط١ُ َؿخ١ُ.  ج ١ْٝ د ٤ت أؾخِ ٚأغًغ َٔ ال٭ٚىلؾ يسال٤ الي  

  َٚٓ٘ الؿدٜح الغتُٓٛال اليد  ٤  ٓد اليسق١  ؾإْٗ  زمح١. اليسق١ ب يهطس اليسمح١ $أَ  

َٔ زم يٛاليدٜ٘ أيك٢ الهلل  ًٝ٘ قنت٘  ٚاليسق١ أٜط   ٜك ٍ زم ي٘  ٚيف سدٜح الؿطٔ الينصسٟ 

ٚاليسقٝل اليطنٝد   اليطنٛد١ٜاليسم $د ٤ يف اليتٗرٜب: ٚ. "4#")اليدق١(. ٚاليرتقٝل تًاٝـ ٚتصٜ 

                                                           
ٚع َٔ دٛالٖس اليك َٛع: قُد َستط٢ اليصبٝدٟ   َٓػٛزالت دزال َهتن١ الؿٝ ٠  بريٚت  ينٓ ٕ  َ د٠ )ؾخِ(  ت ز اليطس 1-

 .89  ص 92ؾصٌ اليؿ ٤  َٔ ب ب الملِٝ  ز 

ال٭شٖسٟ  تٗرٜب اليًتػ١  ؼكٝل  ند اليطعِٝ قُٛد  َسالدط١ قُد  ًٞ اليٓذ ز  اليدالز الملصس١ٜ يًتأيٝـ ٚاليرتمج١   -2

 .354  ص 90ز

 .354  ص 90دز ْؿط٘  زالملص- 3

 .451  ص90ؾصٌ اليسال٤ َٔ ب ب اليك ف  زاليصبٝدٟ  ت ز اليطسٚع   -4
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  ٚتٛظٝؿ  يًُج ٍ "1#"ق ٍ ال٭ْن زٟ  ق ٍ أبٛ اليطن ع  مسٞ اليطنٝد زقٝك   ٭ِْٗ ٜسقٕٛ مل يهِٗ

 ال٤ َسقك١ يف برس  /ب/  /ز/  اليط يـ ذنسٙ ٜهٕٛ س ٍ اليسال٤ ال٭ٚىل ز

 

  ٖٚٞ س ي١ تطخِٝ  "Velarisation"2 الٱطن مد٫ي١  ٢ً  Emphasisد ٤ اليتؿخِٝ ٚ

يف غهٌ ١٦ٖٝ ْاك١ٝ ت٪دٜٗ   ؾتتُعٗسأثٓ ٤ اليٓال  cavité buccaleتًشل بتذٜٛـ اليؿِ 

ٚذيو  اليطنع  )اليا ٤ ٚاليط د ٚاليع ٤ ٚاليص د ٚاليك ف ٚاليػ  ٚالـ ٤( ال٫ضتط٤٬سسٚف 

 ضتط٤٬ اليًط ٕ َٔ أقص ٙ إىل الَؿٓٳو ال٭ ٢ً.ب 

 

اليرٟ ًٜشل بن قٞ ال٭صٛالت د٫ي١  ٢ً اليتٓشٝـ   l'atténuation ٚد ٤ اليرتقٝل

سسٚف ال٫ضتؿ ٍ يف صؿتٗ  اليتُٝٝص١ٜ   دال  ٢ً غري أصٛالت ال٫ضتط٤٬  ٜٚاًل  اليًػ١ٜٛ

ٛضع الٱؾسالدٟ اليرٟ )الي٬ّ ٚاليسال٤(  ُٖٚ  اليصٛت ٕ اليًرالٕ ٜتندٍ اليٓال ؾُٝٗ  عطب اليتُ

 ؾٝ٘  ٚعطب اليط٬ق ت الؾٛالز١ٜ الييت ؼهُُٗ . ٜسدالٕ

 

 التب اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل  ٓد اليٓش ٠أقط ّ َٚس

اليتذٜٛد ظ ٖستٞ اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل إىل َسالتب هٛش ؾٝٗو  اليتؿخوِٝ    ُ ٤ِ اليٓش ٠ ٚ ًقّط     

تؿخووِٝ ٚاليسقٝوول بصووؿ١ دال٥ُوو١  َٚسالتووب تطووتد ٞ اليرتقٝوول بػووهٌ دال٥ووِ  ٚسووسٚف تتنوودٍ بوو  الي 

 :ٜأتٞ ُ عطب اليطسٚزالت اليٓاك١ٝ  ًْخصُٗ  ؾٝ

  /’ḫā’/sād /thād / ġ/t ā’/ qāf/thāسسٚف تؿخِ بػهٌ دال٥ِ:  )خ  ضػني قغ(  / 

   ’lām/rā/) نٌ سسٚف ال٫ضتؿ ٍ   دال اليسال٤ ٚالي٬ّ(  :سسٚف تسقل بػهٌ دال٥ِ

                                                           
 .213  ص91تٗرٜب اليًػ١  زال٭شٖسٟ   1-

.17 ص اليطسب١ٝ  اليًتػ١ يف اليصٛتٞ اليتػهٌٝ اليط ْٞ  سطٔ ضًُ ٕ-2
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 تؿخِٝ اليسال٤

 ٖٚٛ  ٢ً أزبط١ َسالتب: 

 اليسال٤ َؿتٛس١ ٚبطدٖ  أيـ  نُ  يف: زالبضال٭ٚىل: تهٕٛ ؾٝٗ   الؿ ي١

 الؿ ي١ اليج ١ْٝ: تهٕٛ ؾٝٗ  اليسال٤ َؿتٛس١ ٚيٝظ بطدٖ  أيـ  نُ  يف: زبض

 الؿ ي١  اليج يج١: تهٕٛ ؾٝٗ  اليسال٤ ض ن١ٓ ٚقنًٗ  نطس   نُ  يف:الزٵسٌ 

 اليسالبط١: تهٕٛ ؾٝٗ  اليسال٤ َط١َُٛ ٚبطدٖ  ٚالٚ   نُ  يف:زٚ  الؿ ي١

 

 تسقٝل اليسال٤

 َسالتب َٓٗ  : ٚهل   د٠ 

 تأتٞ َهطٛز٠ َاًكّ   ضٛال٤ ن ٕ بطدٖ  ٜ ٤ نُ  يف: تطسٟ -

 تأتٞ ض ن١ٓ ٚقنًٗ  نطس  ٚيٝظ بطدٖ  سسف الضتط٤٬  نُ  يف: ؾسدٚع -

 تأتٞ ض ن١ٓ ٚقنًٗ  ٜ ٤ الملد نُ  يف: صػري -

 تأتٞ ض ن١ٓ ٚقنًٗ  ٜ ٤ اليً  نُ  يف: غري -

 

 تسقٝل ٚتؿخِٝ الي٬ّ

 ث٬خيف اليٓش ٠ أمجًٗ  ؿط٘ ٚاليرتقٝل يف الٯٕ ْ ٖٚٓ ى س ٫ت هٛش ؾٝٗ  اليتؿخِٝ

  āllāh / /أَ  الي٬ّ ؾٗٞ َسقك١ بصؿ١ دال١ُ٥  دال يؿغ الؾ٬ي١  )الهلل(  . س ٫ت

إٕ الملتأٌَ يف الؿ ٫ت الييت تتندٍ ؾٝٗ  اليٛضطٝ ت اليٓاك١ٝ يف سسيف اليو٬ّ ٚاليوسال٤  بو     

اليط٬قووو ت الؾٛالزٜووو١  تطوووتٛدنٗ تؿخوووِٝ ٚتسقٝووول ٜووودزى أْٗووو  دووو ٤ت تًنٝووو١ يطوووسٚزالت ْاكٝووو١  

قٛال وود الْكوو دت ٚزال٤  كدَوو١ أْٗوو ت ًوو٢ الؿوو ٫ت المل الؿهووِب يدزدوو١ ال٭ٚىل  نطٓوو٢ أْوو٘ ٫ ميهوؤ  

َطٝ ز١ٜ  بكدز َ  ٖٞ أٚص ف ُأؿكوت ب٦ٝٗو١ اليٓاول يف َٛضوط٘ الٱؾوسالدٟ  ٚديًٝٓو   ًو٢ ذيوو         

 .اليتؿخِٝالؿ ي١ اليج يج١: سٝح هٛش اليرتقٝل ي٬ّ نُ  هٛش 
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ٚال تُدٚال  ًٝٗ  يف صٝ غ١ اليٓش ٠  ٚقـ  ًٝٗ الؿ ٫ت الييت  َٕٚٔ د١ٗ ث ١ْٝ  ؾإ

تتدالخٌ َع يؿع١ ػ ْطٗ  يف الهل١٦ٝ   āllāh // ق  د٠ اليتؿخِٝ   ٢ً مٛ يؿع١ الؾ٬ي١

 /wallahə/٫ٚتٙ    -wāllāhə/ )ٚالهلل(  / :  ٢ً مٛ  إ٫ أْٓ  ْٓاكٗ  َسقك١ الين١ٜٛٓ

 د تهووٕٛ َتا بكوو١ تهوو  la structure phonémique إٕ الينٓٝوو١ اليؿُْٛٝٝوو١ يف اليًؿعووت 

ْٚطودٙ تسقٝكو  هلو      wāllāhə/ /  ودال اليتًوٜٛٔ اليصوٛتٞ اليورٟ ٚقوع  ًو٢ اليو٬ّ ال٭ٚىل يف يؿعو١         

اليرتقٝوول  ٚالمُل٬سووغ إٔ اليتنوودٍ    ٚضووط١ٝؾٝٗوو  ؾووِْٛٝ اليوو٬ّ    ٜتخوود هووظ الؿ يوو١ اليج ْٝوو١ اليوويت   

  َوو   /w/يووٛالٚ ال٭ٍٚ اليصووٛتٞ ٖٗٓوو   نوو ٕ ْت دوو  يط٬قوو١ دٛالزٜوو١ تطوونب ؾٝٗوو  صوو ٥ت ؾووِْٛٝ ال     

َطٓ ٙ إٔ اليؿِْٛٝ اليورٟ أّد٣ ٚظٝؿو١ اليرتقٝول ٚاليتؿخوِٝ ٖوٛ الؿسنو١ ال٭ٚىل اليويت تنوديت بو           

  َٚؤ ٖٓو  ْكوـ أَو ّ الضوتؿٗ ّ قوٛزٟ  َو٪دالٙ        /aإىل /  /āتؿخِٝ ٚتسقٝل يف اليًؿعوت  َؤ /  

ٖوووٌ مووؤ أَووو ّ ظووو ٖس٠ صوووٛت١ٝ )اليتؿخوووِٝ ٚاليرتقٝووول( ٜ٪دٜٗووو  اليصووو َت ٚالؿوووسف أّ ٜ٪دٜٗووو        

 ؟اليّص ٥ت

كًل الؿسف  ٔ َٛضط٘  َٚطتكِسٙ  ٚػترب٘ إىل تالؿسن١ إٔ  $إىل البٔ دين  أغ زٚقد  

ٚوٌُ إقسالزال  ". ؾ يتطسٜـ ٜػين  ٔ أٟ ينظ َؿ 1ُٖٞٝ"#د١ٗ الؿسف الييت ٖٞ بطط٘

   ٢ً آي١ٝ اليتٛصٝـ اليرٚقٞ "د البٔ دين ال تُ" ٜسغِ  َاًك  بتنط١ٝ اليص َت ؿ ٍ اليّص ٥ت

ٜتأثسالٕ  (الي٬ّ ٚاليسال٤) إٔ ص َيت ميهٔ إٔ ْطتدٍ  ٢ً اليك  د٠  ٢ً تط ٩يٓ ال َ  أضكآ  ٚإذ

اليرٟ ٜتًُٖٛ   نط٢ٓ إٔ  اليّص ٥تاليرٟ ٜطنكُٗ  يف الين١ٝٓ  ٚنرال  اليّص ٥تزأض  ع ٍ 

اليص َت يف نٌ الؿ ٫ت ٖٛ سسف ض نٔ  ث بت اليٓال  َٚطتكس ال٭ثس اليطُطٞ  غري أْ٘ 

 . يّص ٥تل بٜأخر يف اليتػري ٚاليتندٍ بطد إٔ ًٜش

 ٥ت اليطسبٞ ٫ تً ي غ ١ٜ تط ٩يٓ  َٔ نٌ إٔ ٖرٙ الؿكٝك١ اليٛصؿ١ٝ يًّص بٝد

: إذال ن ٕ َؿ دٙتط ٩ٍ آخس ٜص دؾٓ  كد ّ يٓ  تط٬ًٝ غ ؾٝ   ٔ تط ٩يٓ   ؾْٛالسٝ٘  ٫ٚ تكد

                                                           
.71/01 ص  17 ز الٱ سالب  اليصٓ  ١ ضسأبٛ اليؿتض  جُ ٕ البٔ دين   -1
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ُِ اليصٛال٥ت اليطسب١ٝ قد  سدد ضًؿ  بج٬ث١ صٛال٥ت قصري٠ )ؾتش١  ٚض١ُ  ٚنطس٠(  دد ٚن

١ًٜ )أيـ  ٜٚ ٤  ٚٚالٚ(  ٚمل ميًو َٓٗ  الحملدث  ض٣ٛ اليتطًِٝ نصدالق١ٝ تك بًٗ  أخس٣ طٛ

ال٫خت٬ف يف اليٓال  يف اليتصٜٛت  ٚضطٗ  اليؿٝطٝٛيٛدٞ  ؾًرِ ٚؼدٜد ٖرٙ الؿكٝك١

يؿ١ْٝٛ ؾكني َٝصت ذالت٘  ٚيف الين١ٝٓ ذالتٗ ؟ ٌٖ ٖٞ إض ؾ ت أ اليّص ٥تيًؿِْٛٝ ذالت٘ ٚبتٛظٝـ 

ك١ٝ َاًك١ ُغٝنت َٔ اليتصٓٝـ؟ ٚيؿور اليًتنظ  ٔ أّ ٖٞ ؾُْٛٝ ت ْا؟ اليٓال  ٓد اليطسب

ِٳ َٔ  د١ٝ ؿكٝك١ يْٛطتُد اليرب١ٖٓ اليؿٝصٜ ١ٝ٥ ٚاليؿٝصٜٛ إٖٔرال اليتدالخٌ  ٫ لد ضن٬ٝ أضً

َٚٔ مث١ اليططٞ إىل طس  اليتط٬ًٝت  .اليتصٜٛت بؿِْٛٝ الؿسن١  ٓد اليٓ طل اليطسبٞ

 ١.ال٭نجس َٓاك١ٝ الييت ؼهِ اليتندٍ نُ  ؼهِ اليط٬ق١ الؾٛالزٜ

 

 اليتطًٌٝ اليؿٝصٜ ٥ٞ 

َٕ  $اليًػٟٛ:   يّصٛتيف سكٝك١ اليٓال ب "البٔ دين"ٜكٍٛ      سض ىسز َع  اليّصٛتال ًِ أ

ََٓؿظ َطتا٬ٝ ََتص٬  سَت٢ ٜطسض ي٘ يف الؿًل ٚاليؿِ ٚاليَػؿت  َك طع تجٓٝ٘  ٔ  الي

٢َُ الملكاع أٜ  ُٓ   سض ي٘ سسؾ   ٚؽتًـ ال٭دسالع عطبالَتدالدٙ ٚالضتا يت٘  ؾٝط

ٖٛ ٚضع سصس اليٓؿظ يٝتشٍٛ إىل صٛت   "  ٚالملكصٛد ب ملكاع ٖٓ  1"#الخت٬ف َك ططٗ 

ثِ َٛضع تٛقـ اليصٛت يف أٟ َٛضع َٔ َٛالضع الؾٗ ش اليٓاكٞ ٱزض ي٘ خ زز دٗ ش 

اليٛسد٠ اليصٛت١ٝ اليصػس٣ الييت تػهٌ  اليٓال إىل الملتًكٞ  سٝح ٜتُجٌ الملكاع يف ١٦ٖٝ

ٛت أٚيٞ ٜٓاًل َٔ الؾٛف  ٜٚتًٕٛ عطب اليتذ ٜٚـ   أٟ إٔ الملكاع ٖٛ صSyllabeاليهًرِ 

ٜٴكاع عسف أٚ ص َت  يٝهتٌُ اليتًٕٛ ٚالؾسع  ذيو إٔ  ٚٚضع ال٭ ط ٤ ؾٝٗ   إىل إٔ 

ّٝس ٖٓ  ٚاليتًٜٛٔ ٖٛ ْتٝذ١ يانٝط١ الؿسن١ الييت ٜ٪دٜٗ  اليتصٜٛت ب يّص ٥ت    ٌَ اليتػ

طتكٌ نٌ سسن١ الييت ٜٛظؿٗ   َٚٔ ٖٓ   ت  quantité vocaliqueٚاليه١ُٝ اليصٛت١ٝ

 غ صٝتٗ  اليؿٝصٜ ١ٝ٥ الييت تطُٗ  نًُض َتؿسد  ٔ اليص َت.

                                                           
 . 01 ص  17 ز الٱ سالب  اليصٓ  ١ ضسُ ٕ البٔ دين  أبٛ اليؿتض  ج -1
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فٝن  ض ٥ً٘ سٍٛ اليؿسم اليهُٞ  بٔ أمحد اليؿسالٖٝدٟ" الـًٌٝ"ْٚطتدٍ ٖٓ  بكٍٛ 

أخـ ال٭ؾط ٍ  ًٝو اليطُع ٭ْو ٫ ؼت ز ؾٝ٘ إىل الضتطُ ٍ  $ ق ٬٥: ب  الؿسن ت

الز اليط١ُ إىل ؼسٜو اليػؿت  َع ٚأْت تتهًـ يف إخس اليّصٛتد زس١ إمن  تطُط٘ َٔ 

إخسالز اليصٛت  ٚيف ؼسٜو ٚضني اليؿِ َع إخسالز اليصٛت  ؾُ   ٌُ ؾٝ٘  طٛالٕ أثكٌ مم  

"  ؾتٛظٝـ  طٜٛٔ بدٍ  طٛ ٚالسد د٫ي١  ٢ً ثكٌ الملٓاٛم  ٚدٗسٙ 1#" ٌُ ؾٝ٘  طٛ ٚالسد

 د٫ي١  ٢ً صٛالتت٘  ٚغدت٘ د٫ي١  ٢ً قٛت٘.

 

إٔ    ٖٚٞت اليطسب١ٝ ٜٓاًل َٔ َط١ًُيًصٛال٥ quantique اليهُٞإٕ اليتصٓٝـ 

"  َٚٔ ٖٓ   ٜصض يٓ  إٔ 2#"اليط١ُ أثكٌ الؿسن ت ٚاليؿتش١ أخؿٗ   ؾٗٞ إىل اليهطس٠ أقسب$

ْ٪ند بإٔ ال٫خت٬ف ب  أيؿْٛٞ )اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل(  ٖٛ الخت٬ف نُٞ يف صٛزت٘ 

اٝؿ١ٝ ال٭نٛضتٝه١ٝ  ٚأثسٙ اليطُطٞ  ٖٚٛ أَس ميهٔ إٔ ْربٖٔ  ي٘ َٔ خ٬ٍ اليكسال٠٤ الي

سٝح أخر   /wāllāhə  ٚ/wallahə/ /ؿسف الي٬ّ َج٬ يف اليًؿعت  اليط بل ذنسُٖ  : /

أيؿٕٛ الي٬ّ ث٬ث١ قِٝ َتػري٠  ٚذيو يف دزد١ اليٓال ب٘ َؿتٛس  َؿخُ  د ٤ت  ٢ً اليٓشٛ 

  "3"د/خ 2399/خ ٚالملطًِ اليج يح: د299د/خ  ٚالملطًِ اليج ْٞ:  259 الٯتٞ: الملطًِ ال٭ٍٚ َٚك دزٙ

  أَ  إذال  ُدْ  إىل formantقِٝ ْكس٩ٖ  َٔ خ٬ٍ َطًِ الؿص١َ اليصٛت١ٝ يهٌ تصٜٛت ٖٚٞ 

 يؿِْٛٝ الي٬ّ الملسقل ؾإٕ اليكِٝ ضٛف تتذ٘ إىل أد٢ْ يف بطد اليػد٠ قٝ ع ال٭ثس ال٭نٛضتٝهٞ

  َٚٔ ٖٓ   ْكٍٛ بإٔ ال٫خت٬ف ال٭نٛضتٝهٞ اليرٟ أؿل عسف )ٜٓعس قٝ ض ت اليػهٌ( 

يف دزد١ تؿخِٝ سسن١ اليؿتش١ ٫ غري. ٚدزد١ اليتػري يف ٖرال  الي٬ّ ن ٕ ْتٝذ١ الخت٬ف

                                                           
الملصٖس يف  ًووّٛ اليًػو١ ٚأْٛال ٗوو   غووسس٘ ٚضوونا٘  أبوٛ اليؿطووٌ  نوود اليووسمحٔ بؤ اليهُوو ٍ أبووٛ بهووس دو٬ٍ اليوودٜٔ اليطووٝٛطٞ     -1

 .430  ص8ٚصشش٘ قُد أمحد د د الملٛىل ٚآخسٕٚ  دالز الؾٌٝ  بريٚت  َر

ؼكٝل َ شٕ الملن زى  َهتن١ اليطسٚب١  َانط١ الملدْٞ  اليك ٖس٠  َصس    أبٛ اليك ضِ اليصد دٞ  الٱٜط   يف  ًٌ اليٓشٛ -2

 .821  ص8252

 .01ضًُ ٕ سطٔ اليط ْٞ  اليتػهٌٝ اليصٛتٞ يف اليًتػ١ اليطسب١ٝ  ص  -3
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ؾ يؿتش١ قد تهٕٛ َؿخ١ُ ٚقد تهٕٛ َسقك١ $ الؿ ٍ  ٖٞ ضسٚزالت  ٜ٪ند اليطٝ م سطٛزٖ  

ٖرال اليػ٤ٞ ْؿط٘ ٜانل  $"  ٢ً مٛ ضٳسب  ذزٳف  أدربٳ 1ٚ#"ٚقد تهٕٛ ب  اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل

َؿخُت ٕ َع أصٛالت الٱطن م ٚب    ٢ً اليهطس٠ ٚاليط١ُ )اليا١ًٜٛ ٚاليكصري٠(  ؾُٗ 

"  2#"اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل َع )اليك ف ٚاليػ  ٚالـ ٤(  ٚيهُٓٗ  َسقكت ٕ َع ال٭صٛالت ال٭خس٣

تٓٛ ٗ  الملطتٓد إىل   اليتؿسٜع اليج٬ثَٞٔ ٖٓ   ْدزى إٔ اليصٛال٥ت اليطسب١ٝ ٫ تكـ  ٓد سد 

إىل أضط ف اليطدد بٌ تتطدالٙ  اليٓػُٞ ٚالٱٜك  ٞ ٚتندهل  ال٭نٛضتٝهٞ ٚأثسٖ  اليطُطٞ 

  ٚقد  أسص ٖ  نُ ٍ بػس ٚضناٗ   ٓد مث ١ْٝ يف أنجس تٛظٝؿ تٗ  غٝٛ  الملرنٛز  ٖٚرال 

  تًٜٛٓ . ػس 

اليؿتش١ َٔ ٚالٚ ٫ّٚ اليصٝػ١ /ٚالهلل/  ( قٝ ض ت أبط د اليػد٠ يص ٥يت80اليػهٌ)

/ٙ٫ٚ/ٚ 

 برتقٝل اليٛالٚ ٚالي٬ّ /wallahə/اليصٝػ١ 

                                                           
 .822  ص8218نُ ٍ قُد بػس   ًِ اليًتػ١ اليط ّ  اليكطِ اليج ْٞ )ال٭صٛالت(  دالز الملط زف  اليك ٖس٠  نصس  -1

 .822 ص ْؿط٘ الملسدع  2 -
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 ٚالي٬ّبتؿخِٝ اليٛالٚ  / wāllāhə /اليصٝػ١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخرت إٕ ال٫خت٬ف يف أبط د اليػد٠ ٚال٫ٖتصالش د ٤ ٚالضش  ٚؾ زق  ب  اليكسال٤ت   سٝح 

 50.54دٜطنٌ  نُ  أخرت ؾتش١ الي٬ّ ق١ُٝ  50.95اليػد٠ يف ؾتش١ اليٛالٚ الملسقك١ ق١ُٝ 

دٜطنٌ  ٚأخرت ؾتش١ الي٬ّ ق١ُٝ  08.48دضنٌ  بُٝٓ  د ٤ت ؾتش١ اليٛالٚ الملسقك١ بك١ُٝ 

 دضنٌ. 50.92

 

ٕ طسٚس ت  أُٖٗ  أال٭اس  ْٓتٗٞ إىل اليٛقٛف  ٢ً مج١ً َٔ الي  ٢ً َطًو ٖرال

  ٖٛ اليطسب اليكدال٢َ اليّصٛت ٓد  ًُ ٤  اليتكطٝد اليرٟ خ  س ٫ت اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝل

ٚصـ ؿ ٫ت ْاك١ٝ َتػري٠ يٝظ إ٫ت  ٚيٝظ تكطٝدال َطٝ زٜ   ديًٝٓ  يف ذيو اليتندٍ 

 ١ ْؿطٗ .اليٓاكٞ يًؿِْٛٝ ذالت٘ ٚضني الينٓٝ
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 ٜٙتػري  ٢ً إثس  صٛتٝ ٫ تطدٚ إٔ تهٕٛ ؾط٬ اليتؿخِٝ ٚاليرتقٝلظ ٖس٠  إٔنُ  

ؼدث٘ فُٛ ١ َٔ اليصٛال٥ت غري الملصٓؿ١  ٓد اليًػٜٛ  اليكدال٢َ   الملًُض اليؿُْٛٝٞ اليرٟ

إْٗ  صٛال٥ت ؽتًـ الخت٬ؾ  نُٝ  يف التط  ٗ   ٔ اليصٛال٥ت اليطت الملتط زف  ًٝٗ   ٚديًٝٓ  

سيف الي٬ّ ٚاليسال٤ نُ  ٖٛ َتؿل  ًٝ٘ بٌ تصٝب ؾُْٛٝ ت ع ؽت س٠ ٫ يف ذيو إٔ اليع ٖ

 .أخس٣   /ص/ تؿخِٝ يو /ع/ ٚ /ض/ ٚاليو/ظ/ تؿخِٝ يو /ذ/

إٕ ال٭منٛذز الملكدّ ٖٛ تديٌٝ  ٢ً نجري َٔ الملط ٥ٌ اليصٛت١ٝ الييت ٚقع ؾٝٗ  

 ٖر ال٫خت٬ف  ٓد زٚالد اليدزع اليصٛتٞ اليطسبٞ يف اليكسٕٚ ال٭ٚىل نِْٛٗ الْتٗذٛال َٓ

ٛيٛد١ٝ ٚصؿ١ٝ صسؾ١ يف قط ٜ  ن ْت تطتد ٞ اليدزال١ٜ اليت ١َ ب ؿكٝك١ اليؿٝصٜ

ٜٴٚاليؿٝصٜ ١ٝ٥ يًصٛت اليًػٟٛ الحملدث    اليّصٛتطد َربزال غ ؾٝ  يدالزضٞ   غري إٔ ٖرال ٫ 

ٚبكٞ َنتٛزال يف د ْن٘   س قد أمل ب٘ اليكدال٢َ بػهٌ ٚالفغ ص١ ٚإٔ اليتأضٝظ هلرٙ اليعٛالٖ

يرٟ َٔ غأْ٘ إٔ ٜهػـ  ٔ اليهجري َٔ خن ٜ  الملًؿٛظ اليطسبٞ يف اليؿٝصٜ ٥ٞ ال٭نٛضتٝهٞ ال

 تسنٝن٘ الملكاطٞ.

 الملكاط١ٝ اليع ٖس٠ؾٝصٜ ٤ 

ٚٴؾكت الملدزض١ اليٛظٝؿ١ٝ بإسدالخ ٚثن١ د د٠ يف اليسبني ب  ؼص٬ٝت اليدزع   يكد 

الؿكٍٛ اليٓطك١ٝ الييت ت٪دٜٗ  اليًػ١  ٚذيو َٔ  ٚب اليصٛتٞ يف ف يٝ٘ اليتذسٜ ي ٚاليط ّ 

نشح يف اليٛظ ٥ـ الؾُ ي١ٝ ٚال٭ضًٛب١ٝ الييت ٜ٪دٜٗ  اليٓع ّ اليصٛتٞ بد٤ال بٛظ ٥ـ خ٬ٍ الي

يصػس٣ ٚالييت ٚص٫ٛ إىل اليٛسدالت اليتًؿع١ٝ ال اليتُٝٝص١ٜ ٚاليتطنري١ٜ phonemeاليؿِْٛٝ 

 (.méta-syntaxique)اليرتنٝ ي ٚؾٛم اليرتنٝ ي  الصاًض  ًٝٗ  ب ملكاع

 

 Sylabeيف َؿّٗٛ الملكاع 

 ٢ً إٔ الملكاع اليصٛتٞ ٖٛ  ٚب١ٝزٚالملرالٖب اليًط ١ْٝ ال٭ٚالملدالزع  أغًب أمجطت 

ُُ ٚؾك  ينٓٝت٘اليرتالت ي اليرٟ ٜتشسى ( Raison)ال٭ض ع  ع الملٓاٛم ٚالملًؿٛظ  نط٢ٓ  أْ٘ ػ
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اليرٟ ٜصٛت ي٘  ٚميٝصٙ  ٔ ب قٞ الجملُٛ  ت اليؿ١ُْٝٝٛ يف  اليّص ٥تؾُْٛٝٞ صَٛيت دٖٛسٙ 

١ ال٭قدَ  إط٬ع أٚ الضتطُ ٍ ملصاًض الملكاع  اليطسبٝاليًتػ١ خا١ٝ اليه٬ّ  ٚمل ٜهٔ يطًُ ٤ 

غري أِْٗ نجريال َ  تهًُٛال  ٔ الملتشسن ت ٚاليطٛالنٔ ٚ ٔ ال٭ضن ب ٚال٭ٚت د  ٚذيو أثٓ ٤ 

ٖٚٞ إغ ز٠ ض١ُٝٓ إىل اليؿٛالصٌ "  1"٬َسعتِٗ يًٛالقع اليصٛتٞ يًػ١ الييت ٜتط ًَٕٛ َطٗ 

ٚقد اليتؿت اليكدال٢َ إىل . ٜص٠َتُ ٚاليٛقؿ ت الييت تٓعِ اليهًِ ٚتٛش ٘ إىل ٚسدالت تصٜٛت١ٝ 

ٖرال اليتٛشٜع ال٭دال٥ٞ المل٬شّ يًه٬ّ ٚاليرٟ ٜتٛالتس ب  ْع ّ اليطهٓ ت ٚالؿسن ت  ٚيٝظ أدٍ 

اليطٓ صس الٱٜك  ١ٝ يًػطس ب ٭ضن ب  $تط١ُٝ ب "الـًٌٝ بٔ أمحد ًٝ٘ " دأبمم     ٢ً ذيو

دث١ يٮٚشالٕ الحملهًِ ٚٓع١ُ يًالملتاسٜص١ٜ الي ١ٜٗسالملعإىل ذيو  َٚسد "2"#ٚال٭ٚت د ٚاليؿٛالصٌ

 . الييت ؼهُٗ

 

يف اليكسٕ اليط دع يًٗذس٠ يًُكاع د ٤ َتٛالؾك   "ٖو( 440)ت  اليؿ زالبٞ"ؾِٗ غري إٔ  

ٜدْٛ نجريال َٔ  يًُكاع الصا٬سٝ  تطسٜؿ  إذ أٚزدالؿدالثٞ   إىل سد بطٝد َع اليتٛد٘

نٌ  $ اع ٖٛ الملدالزع اليًط ١ْٝ الؿدٜج١  سٝح ذٖب إىل إٔ الملك ال تُدت يفاليتط زٜـ الييت 

سسف غري َصٛت أتنع نصٛت قصري ب٘ ؾإْ٘ ٜط٢ُ الملكاع اليكصري  ٚاليطسب ٜطُْٛ٘ 

الملصٛت ت اليكصري٠ سسن ت  ٚنٌ سسف مل ٜتنع بصٛت  الالؿسف الملتشسى َٔ قنٌ إٔ ٜطُٛ

أص٬ ٖٚٛ ميهٔ إٔ ٜكسٕ ي٘ ؾإِْٗ ٜطُْٛ٘ الؿسف اليط نٔ  ٚنٌ سسف غري َصٛت طٌٜٛ 

َطأي١ إىل  ٖٛ تاسق٘ "اليؿ زالبٞ" ٓد   ٚيطٌ دٖٛس الياس  "3"#ؾإْ٘ ٜط٢ُ الملكاع الياٌٜٛ

سى الملٓع١َٛ الملكاط١ٝ يف اليه٬ّ  سٝح أض ض  و الييت ٜس٣ ؾٝٗ  اليتصٜٛت١ٝ  noyauٓٛال٠ الي

  إىل إٔ اليتُٛقط ت الييت ٜأخرٖ  الملصٛت اليكصري ٚالياٌٜٛ  نط٢ٓ الؿسن١ ٜػري بٛضٛ

 .اليٓٛ ٞخ الملكاع اليه٬َٞ ٚمتٝصٙ اليكصري٠ ٚاليا١ًٜٛ ٖٛ ضنب َن غس ٚز٥ٝظ يف إسدال

                                                           
 .04  ص 2991  98ٜٓعس   ند اليك دز  ند الؾًٌٝ  اليتٓٛ  ت اليًػ١ٜٛ  دالز اليصؿ ٤   ُ ٕ  ال٭زدٕ  ط- 1

 .488أمحد أبٛ شٜد  اليتٓ ضب الينٝ ْٞ يف اليكسإٓ  ص  -2

 )ٜسالدع يف المل٪يـ  ٓد أ.دالزز( 285اليؿ زالبٞ  الملٛضٝك٢ اليهنري   ٔ  ند اليك دز   ند الؾًٌٝ ال٭صٛالت اليًػ١ٜٛ  ص  -3
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  ؾإٕ بصؿ١ تط١ُُٝٝ قد ٚزديًُكاع  "اليؿ زالبٞ"٘ ٚي٦ٔ ن ٕ اليٛصـ اليرٟ خّص     

مل ٜكؿٛال  ٢ً تن ٜٔ يف اليس٣٩ ٚالخت٬ف يف اليتٛدٗ ت  إذ   ِٜٔٓ اليسأٟ اليرٟ م ٙ الحملدثٕٛ 

د١ٝ الياس  تٛصٝؿٞ َٛسد ٜطنني َطٝ ز١ٜ الملٓع١َٛ الملكاط١ٝ ْتٝذ١ الَتج هلِ ٫شدٚالسد 

" ٚالػ ٙ ٚظٝؿٞ  phonétique "   ّالػ ٙ صٛتٞ إىل اليصٛتٞ اليك ٥ِ  ٢ً اليتؿسع 

" phonologie ." 

 َٛد١ٝ غص ٥  ملكاعال ٜطِ أنٛضتٝهٝ   َ دٜ  اليؿْٛٝتٝهٞ اس الي د ٤ ٚقد    

 ق١ُ أٚ أ ٢ً سد ي٘ اليه١َٝ٬ ال٭صٛالت َٔ تت بع $ إىل الملكاع ؾأس ٍ الين١ٝٓ  يف بٗ  ٜتُعٗس

 وٟٛ اليه٬ّ تٝ ز َٔ قا ع $ أْ٘ أٚ "1"#الٱمس ع َٔ أدْٝ  سدٜٔ ب  تكع طنٝط١ٝ  عإمس

 زأٟ سد  ٢ً "2"#أنٛضتٝهٝ  أضطـ بكا     ق ط  أ عِ  سذِ ذال َكاطٝ  صٛت 

" meleviski ." 

 ْنط١ $ أْ٘ب الملكاع فؾطّس اليؿٝصٜٛيٛد١ٝ  اليٓ س١ٝ  ٢ً أنجس صزنت َٔ اليًػٜٛ  َٚٔ

 ق١ُ أٚ  ن١َٝ٬ ق١ُ َٔ أنجس تتطُٔ ٫ اليس٥ت  ٖٛال٤ يتشسى َٓؿسد٠ ٚسد٠ أٚ صدز١ٜ 

 سٝح  "3"#اليصدز َٔ ٖٛال٤ ْؿخ١ أٚ اليٓاكٞ ًٞاليطط الؾٗ ش يف اليتٛتس َٔ َطتُس٠ متٛز

 الهلٛال٤ يهُٝ ت الٱْط ٕ ؾٝٗ  ٜٛظـ الييت اليهٝؿ١ٝ بتٛصٝـ الؿدٚخ  بهٝؿٝ ت يًُكاع  ًٌ

 .َٚكنٍٛ َٓاكٞ طس  ٖٚٛ يًه٬ّ  الحملدث١

الْا٬ق  َٔ فُٛع     ؾكد الْطاـ إىل اليتكدِٜ يًُكاعأَ  ال٫ػ ٙ اليؿْٛٛيٛدٞ    

اليٛسد٠ الييت ميهٔ إٔ ؼٌُ دزد١ ٚالسد٠  بٛصؿ٘ اليٛظ ٥ـ الييت ٜ٪دٜٗ  يف اليصٝػ١ اليٓطك١ٝ 

ٚسد٠ ؼتٟٛ  ٢ً صٛت  أٚ ْػ١ُ ٚالسد٠ يف اليًػ ت اليٓػ١ُٝ  ؾَٗٛٔ اليٓرب يف اليًػ ت الملٓنٛز٠ 

                                                           
 . 213ٜٓعس  أمحد  ُس كت ز  دزالض١ اليّصٛت اليًػٟٛ  ص - 1

 .05 ند اليك دز  ند الؾًٌٝ  اليتٓٛ  ت اليًػ١ٜٛ  ص  - 2

  2990  98ٜٓعووس زَطوو ٕ  نوود الهلل  ال٭صووٛالت اليًػٜٛوو١ اليطسبٝوو١ بوو  اليًٗذوو١ ٚاليؿصووش٢  دالز الملطسؾوو١   الٱضووهٓدز١ٜ  ط      -3

 .253  َهتن١ اليػسٚم  ص   ٜٚٓعس  قُد ال٭ْع نٞ اليٛدٝص يف ؾك٘ اليًػ40١ص
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غري أْٓ  ٫ ْكع  ٢ً تكدِٜ  ."1"َع ضٛالنٔ بأ دالد َط١ٓٝ ٚبٓع ّ َط  ٚالسد إَ  ٚسدٙ أٚ

ٜعٗس  $" ٚاليك ٥ٌ بأْ٘ ٚسد٠ أض ض١ٝ  ضٛضري"دٟ اليًػٟٛ د ٤ ب٘ ؾْٛٛيٛدٞ أٚضض مم  

فُٛع اليٛظ ٥ـ اليتطنري١ٜ ٚاليتُٝٝص١ٜ ٖٛ َٚ٪دالٙ ٖٓ    ."2"#بدالخًٗ  ْػ ط ؾِْٛٝ اليٛظٝؿٞ

 صٛت١ٝ اليصػس٣ غري اليدالي١ يف َٓع١َٛ اليٓطل.ٚاليتشدٜد١ٜ الييت ت٪دٜٗ  اليٛسدالت الي

ين  ٢ً َٓعٛزٜٔ  ٚضُٔ ٖرال الملطا٢  ْدزى إٔ اليتشدٜد الملؿ ُٖٝٞ يًُكاع بٴ 

ٜٴط٢ٓ ْطكٞ  ٚث ُْٝٗ ب ٱغ ز٠ ال٭نٛضتٝه١ٝ الييت ودثٗ  صٛت الملًؿٛظ   أٚهلُ  َ دٟ 

أٚ   ػ١ َط١ٓٝ ٫ػ ٙ اليؿْٛٛيٛدٞ اليدقٝل ٫بد إٔ ٜهٕٛ خ ص  بًؾ $ ٜسال ٞ خ ص١ٝ اليًػ١ 

اليًػ١ٜٛ ٫ ت٪دٟ  الـصٝص١غري إٔ  "3"#٫ٚ ٜٛدد تطسٜـ ؾْٛٛيٛدٞ   ّ  تفُٛ ١ َٔ اليًػ

دٚزال ؼدٜدٜ  يًُاكع بكدز َ  تطِٗ يف ؼدٜد ْٛ ٘ اليطسيف َٚٔ ثِ ٚظٝؿت٘ اليٓػ١ُٝ أٚ 

 اليٓرب١ٜ الييت تتط يل زأض  َع اليتػه٬ت اليد٫ي١ٝ يًًُؿٛظ.

 

 صٛت١ٝاليتكطِٝ اليٓٛ ٞ يًُك طع الي َع

سٝح   "4"#الؼ د ص َت أٚ ْصـ ص ٥ت أٚ أنجس بص ٥ت ٚالسد$ٜتهٕٛ الملكاع َٔ 

 أٚ اليٓٛع بد٫ي١ ؾتصٓـ اليتُٝٝص١ٜ  اليتكطُٝ ت أَ   عكاالؿسن١ أض ض  يف تهٜٛٔ المل تهٕٛ

 قاع الملػًلالمل ٚه٤ٞ ص ٥ت   َٓتٗ ٙ ٜأتٞ اليرٟ "ouvert" الملؿتٛ  الملكاع  ٢ً ْكع إذ اليهِ 

"sylable fermé" ض نٔ يف َت  صَػًك  ب "5"ٜٚط٢ُ أٜط  الملكؿٌ أٚ اليط نٔ أٚ الملطٛم

ٔٵ/َٓتٗ ٙ الياٍٛ   ٛالٌَنُ  ىطع اليتكطِٝ اليهُٞ إىل     ٢ً مٔ /النتبٵ/ ٚ/نت بٴ

  سٝح ٚالؿسن١ اليّص ٥تب  تن ز  ١يف اليرتالتب الـاٞ يٮصٛالت اليًػٜٛ ٚاليتٛضني ٚاليكصس

                                                           
 .882ٜٓعس: َهٞ دزالز   الجملٌُ يف الملن سح اليصٛت١ٝ    ص  1-

 05 ند اليك دز  ند الؾًٌٝ  اليتٓٛ  ت اليًػ١ٜٛ  ص  -2

 .210أمحد  ُس كت ز  دزالض١ اليّصٛت يًػٟٛ  ص  - 3

  838 ٕ بريٚت  صبط ّ بسن١   ًِ ال٭صٛالت اليط ّ  )أصٛالت اليًتػ١ اليطسب١ٝ(  َسنص الٱمن ٤ اليكَٛٞ  ينٓ- 4

 829ٜٓعس:  ص ّ ْٛز اليدٜٔ   ًِ ال٭صٛالت اليًػ١ٜٛ  اليؿْٛٝتٝه   ص - 5
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نُ  نً  / v c/ أٚ / ع ص / /c vقصرئٜ منجًُٗ  بو /ص ع/ /   نً  إىل َكاط

/ص ع ص ص/  /ص  :  /ص ع ص/  /ص ع ع/  َٚكاط  طًٜٛ  َكاط  َتٛضا  إىل

 ع ع ص/. 

 إىل ٚسدالت اليتٛشٜع الملكاطٞ يًه٬ّ إَه ١ْٝ اليّصٛتيًن سج  ٚ ًُ ٤  أتٝضٚي٦ٔ 

ًٛسدالت ي زيف الين١ٝٓ اليه١َٝ٬  ؾإٕ اليٛيٛ اليّص ٥تٚ بٝطس  ْتٝذ١ ال٫ضتد٫ٍ بتٛالتس الؿسن١

مل ٜهٔ ب ٭َس  "supra-prosodique "١ُٝ ٝاليتٓػ أٚ"  supra-segmentaux "ؾٛم الملكاط١ٝ 

ًِ ٫ٚ طع يطٛالٌَ ْؿط١ٝ ٚهلذ١ٝ ٚؾٝصٜٛيٛد١ٝ ت٬شّ اليهؽ ٭ْٗ  َتػريالت تس١ُْٝٝٔ  الهلّٝ

 . ؼتؿغ بٛسد٠ تصٜٛت١ٝ ث بت١

اليتُعٗس المل دٟ ِٖ  ٢ً ٫ تُ د  ال٭يطٓٝ تكـ   ٥ك  أَ ّ مل  غري إٔ ٖرٙ اليط١ً 

اليرٟ  Whitney" ٜٚتين اليًط ْٞ زأٟ إىلالضتٓ دال الملًشغ ؾٛم الملكاطٞ ٚاليٓؿطٞ يف ؼدٜد 

ب يدزد١ ال٭ٚىل  ٚإٔ الؿُٛي١  "1"#إغ زالت ؾٝصٜ ١ٝ٥ يٮؾه ز إ٫ َٖٞ  إٔ اليهًُ ت $  ٜ٪ند

صٜ ٥ٞ اليرٟ   يٝظ هل  إٔ تتخً  بػهٌ َاًل َٔ ال٭ثس اليؿٝاليصٛت ٜتطُٓٗ اليد٫ي١ٝ الييت 

الس١ غري اليكًل  ٚالٱقسالز غري ال٫ضتؿٗ ّ  ٚاليرّ غري ؾ يػنا١ غري اليؿصع  ٚاليّس  ٜٓكً٘ الملٓاٛم

  ي٘ الملٛالؾل اليديٌٝ اليصٛتٞ ؼ نٞالملد   ٚال٫ضتؿٗ ّ غري اليتطذب  ٚنًٗ   ٛالٌَ ْؿط١ٝ 

١ ٚالملتأ١ًَ ثسٙ المل دٟ بػهٌ أٚ بخخس َٔ خ٬ٍ اليكسال٠٤ الملتأْٝبتكؿٞ ال٭الين سح  ٖٚٛ َ  ٜتٛخ ٙ

 اليصٛز٠ الياٝؿ١ٝ.  ب ضتذ٤٬

طسٚس ت نجري٠  أٖرال ال٫ٖتُ ّ َٔ خ٬ٍ  الملدزض١ الين١ٜٛٓ اليػه١ْٝ٬  نسضتقد ٚ

Hall"ٖ ٍ   ٢ً غسالز َ  د ٤ ب٘
""  اليتأثريالت الييت ؼدثٗ  ظ ٖستاليرٟ أغ ز إىل مج١ً  

                                                           
 William Dwight Whitney    ًٞتػوو١       8123 - 8120ب سوح يطوو ْٞ أَسٜهو أضطوت ْعسٜ تو٘ ٚأع ثو٘ يف اليًطو ٕ ٚالي

 اليطٓطهس١ٜٝٓ َٓاًك  ز٥ٝط  يف أع خ دٜطٛضري

1- Mario rossi , l’intonation , le système du français , Edition ophrys, 1999, P:17    

- Morris Halle َٞتخصووو  يف الملط ؾووو١ الٯيٝووو١ يًهووو٬ّ  الزتهوووصت دوووٌ أع ثووو٘ سوووٍٛ   8224 ب سوووح يطووو ْٞ أَسٜهووو

 اليتك ب٬ت الملٛزؾٛيٛد١ٝ يًًُؿٛط َع طنٝطت٘ المل د١ٜ ٚال٭نٛضتٝه١ٝ.
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 يف تؿطًُٝٗ ِ الييت ٜطٗ تػهٌٝ اليد٫ي١ ٚالملط٢ٓ ٚذيو يف "1"اليتٓػِٝ ٚاليٓرب يف الين١ٝٓ

 ٫ ميهٔ إٔ ْتػ ؾٌ  ٓ٘. ػهٌاليؿِْٛٝ ؾٛم اليرتنٝ ي ب

يف إه د طسال٥ل ْ دط١ يتكؿٞ أثس  ز اليرٟ أبدت٘ الؾٗٛد اليؿْٛٛيٛد١ٝإٕ اليؿتٛ

ٍ  ٢ً َد٣ ال٫ْطا ف الٱدسال٥ٞ اليرٟ اليطسب١ٝ  ٜداليًتػ١ اليؿُْٛٝ ت ؾٛم الملكاط١ٝ غ ص١ يف 

اليرٜٔ ضطٛال إىل إه د بدال٥ٌ سكٝك١ٝ يف   ط صسٜٔ سؾت٘ اليدزالض١ اليصٛت١ٝ  ٓد اليهجري َٔ المل

تهػـ بطض الـص ٥  $  الينشح  ٜتكدَٗ  بدٌٜ الملط ؾ١ الٯي١ٝ يًه٬ّ  الْا٬ق  َٔ إٔ

بتنٝ ٕ ال٫خت٬ؾ ت  يصٛز٠ الياٝؿ١ٝ ملٛد١ اليصٛت  نؿٌٝال٭نٛضتٝه١ٝ َٔ خ٬ٍ ال

ت٬شّ الملٓاٛم َٔ سٝح  الييت ط٢ً اليسغِ َٔ ال٫خت٬ؾ ت  ؾ"2#"اليتٓػ١ُٝٝ الييت ت٬شّ اليه٬ّ

الضتخ٬ص ْت ٥ر َطٝ ز١ٜ  إ٫  أَ ّس دصال َُٗ   غهٌ  ب  َتهًِ ٚآخس قد Timbreاليا بع 

طد َػرتن١ ٚث بت١ يف ٛالٖس اليٓاك١ٝ تٴبطض اليعت تٛيدت  ٔإٔ اليطُ ت ال٭نٛضتٝه١ٝ الييت 

ٓػُٞ اليتندٍ الي$ ٌَ ال٭نٛضتٝه١ٝ ال٭نجس إغ ز٠ ٚتدي٬ٝ  ٢ً الاليطٛأغًب ال٭سٛالٍ  ٚتأتٞ 

  الْا٬ق  َٔ إٔ تػهٌ الؿصّ يف "3#"ٚاليػد٠ اليصٛت١ٝ ٚاليصَٔالؿصّ  اليرٟ متجٌ ي٘ ٦ٖٝ ت

ال٭ض ض١ٝ  اليّصٛت٘ دزد ت ًٝ ٍ َن غس يًتػري اليتٓػُٝٞ اليرٟ تد اليصٛز٠ الياٝؿ١ٝ ٖٛ تطنري

اليرٟ  اليّصٛتيطًٛ  الملتندي١تطهط٘ اليكِٝ  اليّصٛتٚاليتٛالؾك١ٝ  نُ  إٔ ق٠ٛ اليٛقع اليرٟ ودث٘ 

َن غس٠ َٔ   اليػد٠  أَ  ال٭بط د اليه١ُٝ ٭ْٛالع الملك طع  ؾًٓ  إٔ ْطتخسدٗ ؿ٘ َٔ قِْٝطتػ

 .سد٣  ٢ًيؿسٚق ت اليص١َٝٓ يهٌ َكاع ال

ٖ  َٔ خ٬ٍ اليكِٝ ٚال٭بط د اليه١ُٝ ٩ٙ اليتػريالت ال٭نٛضتٝه١ٝ الييت ْكسإٕ ٖر 

الت ؼٌٝ ػٝريتإ٫ ٖٞ َ  يًُٓاٛم  َٚٔ خ٬ٍ ال٭غه ٍ الملتندي١ هل٦ٝ ت الؿصّ اليصٛت١ٝ  

                                                           
1-Herausgegen Von, Brigite.K Halford and Hebert pilch, Intonation , Tubigin neir 1994, 
P:47     
2-Mario rossi, L’intonation de l’acoustique à la sémantique, Institut de phonétique d’aix 
en Provence, 1981,P:73      
3-Peter Vunderli, l’intonation des séquences extra posées en français, Tubingen Nar , 
1987, p:07       
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ْتٝذ١ الٱض ؾ ت الييت ًٜشكٗ   ؛أٚ اليه١ًُ أٚ اليطن ز٠ أٚ الؾ١ًُ تػري الزتؿ ع الملكاع   ٢ً

 . "intonation "1 "  ٚاليتٓػِٝ " accent اليٓرب "اليٓ طل ب ملٓع١َٛ اليه١َٝ٬  ٢ً مٛ 

 

 "accent "  ربالّه

َٓرب  ؿٛظ ؾِْٛٝ ؾٛم َكاطٞ ٜتُجٌ يف نٌ صٝؼ الملً اليؿْٛٛيٛدٞ يف َؿَٗٛ٘ الي

أثنت  ال٫ضتكسال٤  $ؾكد   ٚؼًٝٓ  اليرتنٝن١ اليصٛت١ٝ يًُصاًض إىل َؿّٗٛ اليعٗٛز ٚاليربٚش

ٌَ صٝػ١ َند٠٤ٚ )بٕٓٛ بطدٖ  ب ٤( تدٍ  ٢ً  ُّٛ اليعٗٛز يف َجٌ )ْرب  ْٚنؼ  ْٚنت( َٕ ن  "2"أ

ذالت اليكُِ ملك طع ال اليرٟ ٜطِ "3"# ٢ً اليعٗٛز ٚاليربٚش ٚظٝؿٝ  د٫ي١اليٓرب ؾِْٛٝ د ٤ ٚ

أٚضض يف ٚاليطػني  ٢ً َكاع َط  َٔ اليه١ًُ ؾطً٘ ب زشال  $ بؿطٌ  ُط١ٝ ال٭نجس  ًٛالاليط

ٜػري بٛضٛ  إىل اليرٟ    ٚضُٔ ٖرال الملطا٢ اليطًُٞ"4"#اليطُع َٔ غريٙ َٔ َك طع اليه١ًُ

يط٬ق١ اليك ١ُ٥ ب  ظ ٖس٠ اليٓرب ٚؾطٌ اليطػني اليرٟ ٖٛ   ٌَ ؾٝصٜ ٥ٞ ٜكّٛ  ٢ً َكدالز ال

أٚضض يف  $  تطد الملك طع الملٓنٛز٠  ٢ً اليٛسد٠ الملكاط١ٝ ٔ اليٓ طلاليك٠ٛ ٚاليا ق١ الملٛظؿ١ َ

إٔ تهػـ ٖرٙ الملك طع قد وصس َٔ خ٬ٍ تتنع    ْدزى. َٚٔ ٖٓ "5"# َٔ غريٖ الٱمس ع

 . يف َكدالز اليػد٠ َٔ خ٬ٍ اليكٝ ع الملن غس يٓا ق ت اليٓال  يًُك طع ذالت اليكِٝ اليهرب٣

ٚبكٝت ال٭سه ّ    تًل الملسالع َٔ الحملدث ٖٚٞ آي١ٝ مل تهٔ َتٛالؾس٠  ٓد اليكدال٢َ ٚمل

صٜد اليٓرب  ٔ نْٛ٘ ت نٌ الؿ ٫ت ٫$ إىل إٔ اليرٚق١ٝ ض ٥د٠ ١َُٓٝٗٚ  َسدِٖ يف ذيو 

                                                           
  ٜٚٓعس سًُٞ خًٝوٌ  َكدَو١   14  ص2999ٜٓعس   خٛي١ ط يب البسالُٖٝٞ  َن د٨ يف اليًط ْٝ ت   دالز اليكصن١  الؾصال٥س  1- 

 .00  ص 8222يدزالض١  ًِ اليًػ١  دالز الملطسؾ١ الؾ َط١ٝ  اليك ٖس٠  َصس  

١َٝ يف ض٤ٛ اليِدزالض  -2 ٫ُٛت الملٛزؾٛيٛد١َٝ ٚاليَتسنٝن ١َٝ  زض ي١ دنتٛزالٙ  قطِ اليًػ١ اليطسب١ٝ ضط د بطٓ ضٞ  اليَتش ت اليَصٛت

 .10   ص 2990-2995ٚآدالبٗ   َطٗد الٯدالب ٚاليًػ ت ٚاليؿٕٓٛ  د َط١ ٖٚسالٕ  اليط ١ْٝ  

  98سطوو ّ الينٗٓطوو ٟٚ  اليدزالضوو ت اليصووٛت١ٝ  ٓوود اليطًُوو ٤ اليطووسب ٚاليوودزع اليصووٛتٞ الؿوودٜح  دالز اليصٖووسال٤ اليػووسم  ط           -3

 .800ص

 .852  ص 8210٭صٛالت ٚٚظ ٥ؿٗ   َٓػٛزالت د َط١ اليؿ تض  يٝنٝ   قُد َٓصـ اليكُ طٞ  ال - 4

 .280  ص8220  92 ند اليػؿ ز س َد ٬ٍٖ  أصٛالت اليًتػ١ اليطسب١ٝ  َهتن١ ٖٚرب٠  اليك ٖس٠  ط 5-
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تٛضٝش  يه١ُٝ صٛت١ٝ َٔ غريٖ   ٚيٝطت ي٘ ضٛالبني غري اليرٚم ٚالياسب ٚاليط د٠  ٚأْ٘ 

ٝؿ ت تته٧ يف   ٖٚٞ تٛص"1"#تٛضٝض َٔ د١ٗ ٚثكٌ َٔ د١ٗ أخس٣  ٚيف تٛظٝؿ٘ ق٠ٛ ٚضطـ

 دت اليتط ٌَ الملٛضٛ ٞ َع اليؿِْٛٝ.  سّٝغ ينٗ   ٢ً الملك زب١ اليػه١ًٝ  

 

 ؾْٛٛيٛدٝ  اليٓرب

بٛصوـ     ًٓورب اليٛظٝؿٝو١ اليد٫يٝو١ ي   ٓٝت نطأي١  يًطسب الٖتُ َ ت عج١ٝ ٜٴطذٌمل 

 ٜو٪دٟ ؾٝٗو  اليٓورب    اليًػو ت ال٭خوس٣ اليويت   غو٬ف  يف اليًػ١ اليطسبٝو١  جري دد٫ د٫يٝ  اليع ٖس٠ ٫ ت

َاًب ال٫ٖتودال٤ ٯيٝو١ إدسال٥ٝو١ قودد٠      غدالٚيرال  .َتن ١ٜٓت د٫٫ ؼٌٝ  ٢ً ظٝؿ١ متٝٝص١ٜٚ

يًُكاع اليٓربٟ بصسٜ  أنجس إؿ سو . ٚ ًو٢ اليوسغِ َؤ ال٫خت٬ؾو ت الينٝٓٝو١ اليويت ظٗوست يف         

 $إٔ ؼدٜووود الملكاوووع اليٓوووربٟ تهوووٕٛ ؾٝووو٘    ٜتؿووول  ًووو٢ إ٫ إٔ أغًنٗووو   مجًووو١ الياسال٥ووول الملكدَووو١ 

. ٚنك بًوو١ ٖوورال اليووسأٟ "2"#ٚذيووو البتوودال٤ َوؤ ْٗ ٜوو١ اليهًُوو١   كاووع ال٭ثكووٌال٭ضوونك١ٝ دال٥ُوو  يًُ

الجملو ٍ   $ ٢ً طنٝط١ الين١ٝٓ الملكاطٝو١ يف اليًػو ت الي٬تٝٓٝو١  نًو  إىل أْو٘ يف الؿو ٍ اليػ يوب         

  "3#" ( ٫ ٜتطوود٣ الملكوو طع اليج٬ثوو١ ال٭خووري٠  ووداّل َوؤ ْٗ ٜوو١ اليهًُوو١   Zone accentuelle)اليٓووربٟ 

ٞ  الزٚالد اليودزع  ٚقد  ُد  قوسال٠٤ ؾْٛٛيٛدٝو١ َٝطوس٠ بؿطوٌ طنٝطو١ اليرتنٝوب       إىل  يصوٛتٞ اليػسبو

 .ٌُ ستُ  تٛيٝؿ١ أنرب َٔ اليصٛالَت الي٬ت١ٝٓٝ  ؾ ملكاع الياٌٜٛ واليًتػ١ اليؿُْٛٝٞ يف 

 

ال٫ تُووو د  ًووو٢ أَووو   ووؤ   ؿووو١ تهوووٕٛ ستُووو  أ ًووو٢. ٚ ًٝووو٘ ؾوووإٕ اليهُٝووو١ اليصوووٛت١ٝ الملٛظ 

إٔ الملك طع  $ؾذ ٤ َٔ َٓاًل ٢ اليصٝؼ  ال٫ضت٬ٍٗ يف تتنع الملك طع ال٭نرب البتدال٤ َٔ َٓتٗ

ٜهووٕٛ الملكاووع ال٭خووري ال٭نجووس  اليٓربٜوو١ ترتالتووب يف الؾًُوو١ بػووهٌ تًكوو ٥ٞ  ٚيف أنجووس الؿوو ٫ت  

                                                           
 .282 ند اليػؿ ز س َد ٬ٍٖ  أصٛالت اليًتػ١ اليطسب١ٝ  ص 1-

2- Malmberg,B.: Analyse des faits prosodiques, problème et méthodes. Cahier de ling 

Théorique et Appliquée.N3.P.99,1966. 

3- Zahid, A.: L’accent en arabe moderne standard. Analyse acoustique, perceptive, 

articulatoire. Thèse de  Doctorat. Université de Paris VII.(1991).P 102. 
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اليٓ طل اليطػني  ٢ً َٓت٢ٗ اليه١ًُ بػهٌ طنٝطٞ ٭ْ٘  ٫ ٜتكٝود بأشَو ٕ    سٝح ٜٛقع "1"#ْربال

    ٜ ت١ٝ نًُوو  القوورتب َوؤ  ْاوول اليٛسوودالت الملند٥ٝوو١ ٚاليٛضووا١ٝ  ٜٚتذوو٘ إىل ٚضووع اليسالسوو١ اليتصووٛ

   ْٗ ١ٜ اليه١ًُ.

 

اليًتػو١  يف ؼدٜود الملكو طع اليٓربٜو١ يف      ٓود الحملودث  اليطوسب    ود اليتٛد٘ اليٛظٝؿٞ ملٚ

 ٛال  ًو٢ إٔ َٛقطٝو١   ُ  قدَ٘ اليػسب  الضوتٓ دال إىل اليطًوٌ ذالتٗو  يف اليربٖٓو١  سٝوح التؿكو       اليطسب١ٝ

تكوع ستُو   ًو٢ الملكو طع        نُو   أْٗو   اليًؿعو١ أٚ الؾًُو١   َٓت٢ٗالملكاع اليٓربٟ تأتٞ ستُ  يف 

ال٭نورب ٚال٭طووٍٛ. ٚ ًٝوو٘ ؾووإٕ َتتنووع الملكاووع اليٓووربٟ  ًٝوو٘ إٔ ٜطووتٌٗ َوؤ َٓتٗوو٢ اليصووٝػ١ أٚ  

ٚػوو٤ٞ ال٭ٚيٝوو١ يف طووٍٛ الملكوو طع  ٜكووع  ًوو٢ الملكاووع الياٜٛووٌ ال٭ٍٚ يف اليرتالتووب   الؾًُوو١ إىل إٔ 

 اليٓشٛ الٯتٞ: ٢ً 

  /ص ع ع ص/ / ص ع ع / / ص ع ص ص / / ص ع ص/

  ١ً مٛ /الؿّذ١/ ؾ يٓرب ٜكع  ٢ً /ص ع/ َٔ /زٳ/  الملططؿ١  /ص ع/

 /ص ع / الملكاع اليكصري ال٭ٍٚ َٔ اليصٝػ١ المله١ْٛ َٔ الملك طع اليكصري ؾكني

 

 الٱثن ت اليؿٝصٜ ٥ٞ يًُكاع اليٓربٟ

نع ال٭ثوس  أ٫ُٖٚ  ٖٛ تت ؛الملطتُد ٜستهص  ٢ً قٛزٜٔ أض ض إٕ اليتشًٌٝ اليؿْٛٛيٛدٞ 

ُّوووٞ يًُكووو طع اليصوووٛت١ٝ  ٞ  ٚث ُْٝٗووو ؛اليه اليووورٟ ؼوووددٙ     َسٖوووٕٛ ب ؾ ْوووب الٱدزالنوووٞ اليطوووُط

اليكسال٤الت الير١ٖٝٓ ٚاليٓؿط١ٝ  َٔ خو٬ٍ ال٭ثوس اليؿٝصٜو ٥ٞ اليورٟ ؼدثو٘ الملكو طع يف ال٭ذٕ. ؾأٜو         

     ٕ يصوٛت أٚ َكاوع    $ ٚضوٛس  ْطونٝ    ن ْت اليتط زٜـ الييت ٫شَوت اليٓورب  ؾإْو٘ ٫ ٜطودٚ إٔ ٜهوٛ

اع الملٓنٛز بك٠ٛ ٜٓاكو٘ الملوتهًِ ظٗود أ عوِ     إذال قٛزٕ بنك١ٝ ال٭صٛالت ٚالملك طع يف اليه٬ّ  ٚالملك

                                                           
1-Irina Fougeron , analyse de la phrase assertive en russe contmporain , collection 

linguistique , societe linguistique de paris 1989, P 84  
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ؾإْٓوو  ًْوور  وو مل اليتهُووِٝ يعوو ٖس٠  "  ٚسُٝٓوو  ْطٓوو٢ نطووأي١ اليكوو٠ٛ 1#"َوؤ الملكوو طع الجملوو ٚز٠ يوو٘

ٜٴووووديٌ هلوووو  ب يكوووو  ْٕٛ ٚالؿطوووو ب اليؿٝصٜوووو ٥ٞ َ دٜوووو١ ؾٝصٜ ٥ٝوووو١  َ٪دالٖوووو  اليكوووودز٠ ٚال٫ضووووتا  ١  

د  ًوو٢ اليكووسال٤الت الملتطوودد٠ يصووٝؼ  ٚٚؾوول ٖوورال الملطاوو٢  ؾووإٕ الٱثنوو ت اليؿٝصٜوو ٥ٞ ٜطتُوو    .٭بط دٖوو 

  َٚوؤ ثووِ ًْوور إىل قووسال٠٤ َن غووس٠ يكووِٝ      ًوو٢ مووٛ /ن تووب/ ٚ/نتووب/ ٚ/نتنٓوو /    كتًؿوو١

ٞ     اليّصٛتاليػد٠ ٚدزد١  َؤ خو٬ٍ َت بطو١ اليورز٠ٚ      ٚالييت تعٗس ب يًٕٛ ال٭صوؿس َؤ اليػوهٌ الٯتو

 ال٭نرب يف اليتت يٞ الملكاطٞ. 

 

 صٝؼ َتندي١ الملك طعٟ يف (: صٛز٠ طٝؿ١ٝ تعٗس متجٌ الملكاع اليٓرب80اليػهٌ )

 

 

 

 

 

 

 /ن تب/                    /نتب/                  /نت بٓ /                                           

 ال٭ٚىل تطكٝب  ٢ً اليكسال٠٤ الياٝؿ١ٝ

الييت ٜربش ؾٝٗ  الملكاع بكِٝ أ ٢ً يف  يكد أثنتت الملت بط١ الياٝؿ١ٝ يًُك طع اليٓرب١ٜ

 صؿس )َٓش٢ٓ اليػد٠( ٚالٯخس ال٭شزمَٔ خ٬ٍ الملٓش٢ٓ الينٝ ْٞ ال٭ يّصٛتالاليػد٠ ٚدزد١ 

ؾُٝ    صش١ َ  ذٖب إيٝ٘ اليؿْٛٛيٛدٕٝٛ الحملدثٕٛ اليطسب تأثنتٚ(  اليّصٛت)َٓش٢ٓ دزد١ 

الملك طع اليكصري٠  ٢ً مٛ /ى   ت   ب/ سٝح ٜعٗس   الملكاع اليٓربٟ يف اليصٝػ١ ذالت ى

                                                           
. ٜٚٓعوس  نود   880  ص8222  98أمحد قُد قدٚز  َن د٨ اليًط ْٝ ت  َانط١ دالز اليؿهس الملط صس   بوريٚت  ينٓو ٕ  ط    -1

 280  280ٚ  ص 8220  94اليك ٖس٠  َصس  ط  اليػؿ ز س َد ٬ٍٖ  أصٛالت اليًتػ١ اليطسب١ٝ  َهتن١ ٖٚن١ 
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ٚالمل٬سع١ ذالتٗ  تكع  ٢ً الملكاع الياٌٜٛ ال٭ٍٚ  طع.الملكاع ال٭ٍٚ أنجس ْربال َٔ ب قٞ الملك 

 اليكصري٠   ٢ً مٛ /ص ع ع   ص ع   ص ع/ نُ  يف /ن تب/. الملك طع َٔ اليصٝؼ ذالت

ؾكد ٚقع اليٓرب  ٢ً الملكاع   الييت ؼٌُ َكاط  ط٬ٜٛ يف َٓتٗ ٖ  ٠أَ  الؿ ي١ ال٭خري

ٝػ١ المله١ْٛ َٔ /ص ع ع   بطض اليًػٜٛ   أٟ إٔ اليص أغ ز إىل ذيونُ    ال٭ٍٚ ٫ ال٭خري

 ٢ً الملكاع /ْ  /    ٚيٝظص ع  ص ع ع / ٚقع اليٓرب ؾٝٗ   ٢ً /ص ع ع / أٟ  ٢ً /ن / 

ٖٚٞ ْتٝذ١ غري َتٛقط١ دؾطت بٓ  إىل إ  د٠ اليتذسٜب قصد اليتأند  ٚ٭دٌ ذيو أ دْ  

 اليكسال٠٤ يًصٝػ١ ذالتٗ  مخظ َسالت ؾأَدتٓ  ب يتُجٌٝ اليت يٞ: 

صٝػ١ َند٩ٖ  َٚٓتٗ ٖ  تعٗس متجٌ الملكاع اليٓربٟ يف (: صٛز٠ طٝؿ١ٝ 81اليػهٌ )

 َكاع طٌٜٛ َؿتٛ 

 

 

 

 

 

  

 

 

      /نت بٓ /           /نت بٓ /           /نت بٓ /           /نت بٓ /              /نت بٓ /                    

 

 اليكسال٠٤ الياٝؿ١ٝ اليج ١ْٝ ٚقؿ١ َع

ث١ً يًُشصٌ  ٓٗ  يف اليتذسب١ ال٭ٚىل  أٟ يكد أَدْ  اليتُجٌٝ الياٝؿٞ بكسال٤الت مم 

إٔ الملكاع الياٌٜٛ َٔ اليُٝ  إىل اليٝط ز ٖٛ الملكاع ال٭نجس ْربال َٔ الملك طع اليا١ًٜٛ 
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الؾدٜد٠  اليٓتٝذ١الجمل ٚز٠ ال٭خس٣  ٖٚٛ زأٟ مل ٜكـ  ًٝ٘ الحملدث  اليطسب  غري إٔ ٖرٙ 

ييت تتطًل ب يانٝط١ أَ ّ ؾسض١ٝ أخس٣ يٝظ يٓ  إٔ ْتػ ؾٌ  ٓٗ   ٖٚٞ اليؿسض١ٝ التططٓ  

ّٛ  ٢ً ق٠ٛ  ٟتأثري كاع  ؾكد ٜهٕٛ يًص َت اليػدٜد ٚقعٕ الملاليؿٝصٜ ١ٝ٥  يًص َت اليرٟ ٜه

 آثسْ الملكاع  ودخ ب٘ اليؿ زم  ٔ الملكاع اليرٟ ٜ٪دٜ٘ اليص َت اليسخٛ أٚ الملتٛضني  َٚٔ ٖٓ  

  إ  د٠ اليتذسٜب  ٢ً صٝؼ أخس٣ ْطهظ ؾٝٗ  َٛضع اليصٛالَت  ٢ً مٛ اليصٝػ١ /ذالٖنت ٕ/

سٝح ٜهٕٛ الملكاع ال٭ٍٚ /ص ع ع/ َػه٬ َٔ ص َت زخٛ  ٚالملكاع ال٭خري /ص ع ع / 

َػه٬ َٔ ص َت غدٜد  ٖٚٗٓ  ْتصٛز أْٓ  ْكاع اليػو ب يٝك  َٔ اليٓت ٥ر الملطتخًص١  

 ٚقد د ٤ت  ٢ً اليٓشٛ الٯتٞ:

 اليصٝػ١ /ذالٖنت ٕ/(: صٛز٠ طٝؿ١ٝ تعٗس متجٌ الملكاع اليٓربٟ يف 82اليػهٌ )

 /ذالٖنت ٕ/       /ذالٖنت ٕ/                       /ذالٖنت ٕ/                        /ذالٖنت ٕ/                    
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 اليكسال٠٤ الياٝؿ١ٝ اليج يج١ َع

يكد أندت يٓ  اليكسال٠٤ صش١ َ  ذٖنٓ  إيٝ٘  نُ  أندت با٬ٕ ؾسض١ٝ تأثري 

الملكاع الياٌٜٛ  ٘ يفَٓش٢ٓ اليػد٠ د ٤ بأ ٢ً قُُإٔ اليؿٝصٜ ١ٝ٥ يًص َت  ذيو  اليانٝط١

ٗ  /ص ع ع / ال٭ٚىل َٔ اليصٝػ١ /ذالٖنٓت ٕ/  أٟ إٔ اليٓرب ٚقع يف ال٭ٍٚ َٔ اليصٝؼ مجٝط

ؾإْٓ  ن يـ مت َ  َ    َٚٔ ٖٓ  .)َٔ اليُٝ  إىل اليٝط ز(  ن٬ اليتذسبت   ٢ً الملكاع ال٭ٍٚ

اليدالزع ذٖب إيٝ٘ بطض الحملدث  يف الياسٜك١ الملطتُد٠ يتكؿٞ أثس اليٓرب  ْٚكٍٛ إٔ  ٢ً 

 ٫ اليطهظ. الياٌٜٛ ال٭ٍٚ ب ػ ٙ الـني اليطسبٞاليطسبٞ إٔ ًٜشل اليٓرب  ٢ً الملكاع 

 d'amplitude Section قطوو ٥ِ التطوو ع اليربربوو١    نًوو  إىل إٔ اليٓتٝذوو١ٚيف ضوو٤ٛ ٖوورٙ  

  عووو١ َطٝٓووو١ؿالت الملهْٛووو١ يصوووٛت َووو  يف اليكووو٠ٛ أٚ نُٝووو١ اليٓووورب الملٛدوووٛد٠ يف اليووورتدد يٓووو   توووربش

آيٝوو١ إدسال٥ٝوو١  ٚدزدوو١ اليصووٛت  ٖٚووٞ٭بطوو د اليػوود٠  بووأ ٢ً قووِٝيٓربٜوو١  الملكوو طع التتُجووٌ ؾٝٗوو  ٚ

الخت٬ؾوو ت   ٝوو١ ذالتٗوو تطتُوود المل٬سعوو١ الملٝطووس٠ يف اليهػووـ  وؤ الملكاووع اليٓووربٟ. ٚقوود أثنتووت الٯي

اليطووسب الحملوودث  َوؤ خوو٬ٍ الٖتوودال٥ِٗ إىل طسٜكوو١       اليًػووٜٛ َووع َوو  ذٖووب إيٝوو٘ بطووض      بٝٓٝوو١

 اليتكطِٝ الملكاطٞ ٚتكؿٞ ال٭ثس اليٓربٟ.  

 

   intonation  التهغيم

  اليًؿع١َٔ َك طع  قددكاع ٚظ ٖس٠ ؽت  ن دال٤أيف َؿَٗٛ٘  اليٓرب ي٦ٔ ن ٕ 

 اليّصٛت" ٜتشكل ب يتٓٛع يف دزد١ د١ٗ  melodic patternؾإٕ اليتٓػِٝ منني ؿين "$

َٔ تص  د أٚ  الؾ١ًُٖٛ الملٓش٢ اليرٟ تأخرٙ خا١ٝ   ٚالملكصٛد ب ؾ١ٗ  "1"#أثٓ ٤ اليه٬ّ

  ٚاليٓؿط١ٝتٓػدٖ  دٚالخٌ اليٓ طل الؿط١ٝ  َٛضٝك١ٝ تطنريالتيو بإزدالف اليه٬ّ يٚذ  ٖنٛط

                                                           
ًتػوو١ اليطسبٝوو١  الملهتووب اليطسبووٞ الؿوودٜح  الٱضووهٓدز١ٜ       ٜٓعووس   -1 صوو س ضووًِٝ  نوود اليكوو دز اليؿخووسٟ  اليد٫يوو١ اليصووٛت١ٝ يف الي

 .820َصس   )د.ت(  ص
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ضٝهٛيٛدٞ ٱسدالخ الؾع بد اليٓػ١ُٝ سٝح ًٜذأ اليٓ طل إىل تٛظٝـ ٖرال اليٓٛع َٔ الملك طع

 اليد٫ي١ الملسد٠ٛ ٚتنٝ ْٗ .

 

ٚإذال ن ٕ الملتتنع ٭ثس ٖرٙ اليع ٖس٠ يف اليدزالض١ اليًػ١ٜٛ اليطسب١ٝ  ٫ ٜكع  ٢ً إغ ز٠ 

سٝح  "أْٝظ "إبسالِٖٝالييت قدَٗ   بدال١ٜ الينشٛخَع ا٬س١ٝ ٚالضش١ ملؿّٗٛ اليتٓػِٝ  إ٫ الص

ْكع  ٢ً قسال٥ٔ َٚط مل تػري  ؾإْٓ ـ َصاًض َٛضٝك٢ اليه٬ّ َك ب٬ يًؿغ اليتٓػِٝ  ٚظت

ٔ اليصٛتٞ  َٔ ذيو َ  ٜإىل بطض ال٫يتؿ ت ت الينشج١ٝ الييت أ٫ٖٚ  ال٭ٚال٥ٌ إىل ٖرال اليتًٛ

سٝح ٜن   "الـص ٥ "ب ب ال٭ٚض ع إذال ض َٗ  ط ز٨  ًٝٗ " َٔ "يف  "البٔ دين"ذٖب إيٝ٘ 

َسزت $َطتػٗدال ب ؾ١ًُ اليؿسم اليد٫يٞ اليرٟ ودث٘ اليتندٍ اليٓػُٞ يف الين١ٝٓ اليرتنٝن١ٝ  

الييت قد تأخر َكصدال الضتؿٗ َٝ  يف الؾص٤ اليج ْٞ َٔ اليرتنٝب  نُ   "1"#بسدٌ  أٟ زدٌ

 .عطب اليٓػِ اليرٟ ًٜشك٘ بٗ  اليٓ طلقد تٓشٛ إىل اليتطذب أٚ اليتكسٜس ٚذيو 

 

اليعٛالٖس اليتٓػ١ُٝٝ ؼسى بػهٌ ًَؿت اليهجري َٔ  ٛالٌَ  إٔ$ ْٓتٗٞ إىل  َٚٔ ٖٓ   

اليد٫ي١ دالخٌ الملٓع١َٛ اليتٛالص١ًٝ الملٓاٛق١  ٖرٙ اليطٛالٌَ اليًط ١ْٝ ٫ تكٌ غأْ   ٔ ب قٞ 

طع اليٓػِ  ٚاليانٝط١ ْٛٛيٛد١ٝ ملك اليرتنٝن١ اليؿ  إ٫ إٔ "2#"اليطٛالٌَ اليرتنٝن١ٝ ٚاليصسؾ١ٝ

 ز١ٜ  ؾ ملكاع اليٓصٞ اليٓػُٞ دطًتٗ  تتًُ  َٔ ال٭سه ّ الملطٝ  ًػ١ٜٛ الييت َٝصتٗ اليؾٛم 

أٟ أْ٘   "3"#تت بع اليٓػُ ت الملٛضٝك١ٝ أٚ الٱٜك  ١ٝ يف سدخ ن٬َٞ َط $ يف ١٦ٖٝ  ٜتأت٢

غري  ك ّ.الؿ ٍ ٚالملثٓ ١ٝ٥  ي٘ ت٪ضظ اليرٟ الملسالع اليؿسدٟ يًه٬ّ اليطٝ قٞأسه ّ ىطع إىل 

 اليرٟاليٛظٝؿٞ  ٖ دٚزإٔ ٖرٙ الؿكٝك١ يٝطت َربز٠ بػهٌ ن ف ميهٓٓ  َٔ  اليتػ ضٞ  ٔ 

                                                           
 .202الـص ٥   ص  أبٛ اليؿتض  جُ ٕ بٔ دين   -1

2- Réné Boite, Herve Boulvard, thierry Dutoit, Joiel Haneq et Henri Leich, Traitement de 

la parolr, Presse Polytechnique et universitaire romandes,2000, p :75    

 .289قُٛد اليططسالٕ    ًِ اليًػ١ َكد١َ يًك ز٨  ص -  3
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يط ْٝٛ سًك١ بسالؽ ٜتكدَِٗ  $غ ص١  ؾًكد أثنت اليًتػ١ ت٪دٜ٘ الملك طع اليٓػ١ُٝ يف ب١ٝٓ 

" إٔ اليتٓػِٝ ٜ٪دٟ دٚزال ز٥ٝط  يف إسدالخ Kasveskyٚ"ن ضؿٝطهٞ  "Mathesus"َ تٝٛع 

الييت ودثٗ    La fonction distinctiveاليٛظٝؿ١ٝ اليتُٝٝص١ٜ إىل  ب يٓعسذيو   ٚ"1#"اليد٫ي١

َٔ اليتطذب َٔ اليتكسٜس  ؾِْٛٝ اليتٓػِٝ دالخٌ  اليرتنٝب  سٝح ٜؿسم بٗ  س ٍ ال٫ضتؿٗ ّ

 ٚالٱخن ز.

الهل٠ٛ الؿ ص١ً ب  اليؿِْٛٝ  ؾطٌ زدّ ٬َ ت اليرتقِٝ ن ٕ ي٘ إىل  ٕ ال٫ٖتدال٤نُ  أ 

ٜطتٛف غسٚط الملط٢ٓ الييت قد ٜؿطٞ إيٝٗ    غري إٔ ذيو مل يٞاليتٓػُٝٞ ٚقسٜٓ٘ اليد٫

ؾ يتٓػِٝ ٜنك٢ أٚضض َٔ اليرتقِٝ يف اليد٫ي١  ٢ً الملط٢ٓ اليٛظٝؿٞ  $ اليرتنٝب اليًػٟٛ

٢ٓ َٔ الضتؿٗ ّ أٚ تطذب  سٝح تًشل ػ٤ٞ ذالت٘ وصٌ َع أدٚالت الملن  ٚالي"2"#يًذ١ًُ

ؾٝٗ   يٓؿٞ يف مج١ً مل تطتطٌُم١ٜٛ ٖٞ ؼدٜد الٱثن ت ٚالب يؿِْٛٝ اليتٓػُٝٞ ٚظٝؿ١ٝ 

َٚطتؿُّٗ   ٓ٘    َكسزاّل ذيوملٔ ٜهًُو ٫ٚ تسالٙ: أْتٳ قُد أدال٠ ال٫ضتؿٗ ّ ؾتكٍٛ 

"ٚخؿط٘ يف الٱثن ت  ٓٗ  يف ال٫ضتؿٗ ّ اليّصٛتٚؽتًـ طسٜك١ زؾع 
3

سٝح ٜطتًٞ اليٓ طل   "

َٓتٗٞ يف  une prosodieإىل قُِ قص٣ٛ َٔ اليتصٜٛب ٜص سنٗ  بتًٜٛٔ تسُْٝٞ   يّصٛتب

اليرتنٝب  أٚ ٜٓخؿض بٗ  إىل َطتٜٛ ت دْٝ  َٔ الـا١ٝ الييت ن ٕ  ًٝٗ  اليصٛت  أٚ 

 و ؾغ  ٢ً َطت٣ٛ َٓتعِ َٔ اليتصٜٛت.

 

٦ٖٝ ت ٚالـا ب  ْكع  ٢ً اليًتػ١ َٛالطٔ َٔ ٖرال  ؾإْٓ  يف نجري  إض ؾ١ إىل 

 ٔ يًتػ١ الؽسز ؾٝٗ   َع ٖس أضًٛب١ٝ  ٖٚٞ يف صٝػٗ  ؼتٌُ ال٫ْصٜ   أٚ اليطدٍٚتسنٝن١ٝ 

أدٚالت الملط ْٞ  ؾٝٓطاـ اليطٝ م إىل اليتط يٌٝ ينطض  اليٛظٝؿ١ اليٓش١ٜٛالملطٝ ز١ٜ الييت ت٪دٜٗ  

ٌٖ أت٢  ٢ً الٱْط ٕ : اليطٝ ق١ٝ الييت ؼتهِ إىل ْعس١ٜ الملك ّ ٚالؿ ٍ  ؾؿٞ الٯ١ٜ اليهسمي١ 

                                                           
1- Mario rossi , l’intonation , le système du français , Edition ophrys, 1999, P:08    
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  ١ٝال٫ضتؿٗ َ ٚظٝؿتٗ    ٫ تػػٌ ال٭دال٠ /ٌٖ/""1س   َٔ اليدٖس مل ٜهٔ غ٦ّٝ  َرنٛزاّل

ػًٝٗ   ١ تأنٝد١ٜ ٚتكسٜس١ٜ إىل ٚظٝؿنُ  تكس بريو اليك  د٠ الملطٝ ز١ٜ  سٝح تتطدالٖ  

$ اليصٝػ١ ال٭خري٠ يف اليتػريالت اليٓػ١ُٝ الييت ت٬شّ اليتت يٞ الملكاطٞ ين١ٝٓ اليرتنٝب  غ ص١ 

َٔ خ٬ٍ تػريالت اليطًٛ ٚاليصَٔ ٚاليػد٠  الييت ت٪ثس يف القتٝ د الملط٢ٓ ٚتٛدٝٗ٘ َٔ اليتكسٜس إىل 

   ٢ً َصدزٖ  اليٛتسٜٔ اليصٛتٝ  ٚمجٝطٗ  تند٫ت تصٜٛت١ٝ " 2"#ضتؿٗ ّ إىل اليتطذبال٫

 دخٌاليسْٝين ٜ٪دٜ٘ أٜط  اليٛتسالٕ  ٫ٚ  اليّصٛتمٛ الؿسن١  غري أْٗ  تأخر تسُْٝ  ٚؿٓ  يف 

قد تطِ ي٘  اليّصٛتْٓ  ْدزى َند٥ٝ  إٔ مس ت ٖرال اليٓٛع َٔ    َٚٔ ٖٓ  ؾإيًتذ ٜٚـ ؾٝٗ

َٔ سٝح ٖٞ الؿصّ اليصٛت١ٝ الييت ترتتب عطب  ١ٝF2  ٚF3 اليج ١ْٜٛ ستُ  الؿصّ اليصٛت

 ال٭دال٤ اليططٟٛ يًص ٥ت َٔ إ ٤٬ ٚتك١ٜٛ.

 

 اليطسب١ٝاليًتػ١ ؾْٛٛؾٝ  اليتٓػِٝ يف 

  الزته شال  ٢ً الين١ٝٓ ْٛ  ذٖب بطض اليدالزض  اليطسب إىل تكطِٝ ظ ٖس٠ اليتٓػِٝ إىل 

ٚسدالت اليٓػِ َجٌ $ييت ت٪دٜٗ  اليؿُْٛٝ ت ٚال اليٛظ ٥ـالييت ًٜشل بٗ  اليتٓػِٝ  ٚالزته شال  ٢ً 

  ٖٚرال ب يٓعس إىل طنٝط١ "3"#ص١ٜ ٚاليٛظٝؿ١ٝ اليتشدٜد١ٜٝالملصٛت ت  ٢ً مٛ اليٛظٝؿ١ٝ اليتُٝ

ؾ زق   ط١ًٜٛ ٚقصري٠  سٝح ٜصنض الملد صٛت  إىلاليطسب١ٝ  الييت تٓكطِ ؾٝٗ  اليصٛال٥ت اليًتػ١ 

  .ٚممٝصال ب  يؿع١ ٚأخس٣

 

خص٘ اليًػٜٕٛٛ ٭ْٛالع اليتٓػِٝ  ؾٗٛ اليتٓػِٝ اليرتنٝ ي  اليرٟ  أَ  اليتكطِٝ اليج ْٞ اليرٟ   

ؿل دًِٗ  ٢ً أْ٘ ْػِ تتٛشع  ًٜشل ب ؾ١ًُ ٚغن٘ الؾ١ًُ  َ٪ثسال يف اليٛظٝؿ١ اليد٫ي١ٝ  ٜٚت

                                                           
 98ضٛز٠ الٱْط ٕ  الٯ١ٜ:-1

2-Marjio Rouquette, Production Phonétique acoustique et perception de la parole , Ed : 

Masson, 2000,P: 304    
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اليٛظٝؿ١ اليد٫ي١ٝ  $ الْا٬ق  َٔ إٔٙ  رب نٌ اليٛسدالت اليتط قن١ٝ دالخٌ اليرتنٝب  أدصال٩

ٚيهٔ يف الخت٬ف اليرتتٝب اليط ّ   النؿ ض٘ ؾشطبٚ اليّصٛت٫ يف الخت٬ف  ًٛ  ميهٔ ز٩ٜتٗ 

  ٢ً اليٓشٛ الٯتٞ: اليٓػُ ت  ٚٚؾل ٖرال الملطا٢  سددت أغه ٍ "1"#الملك طع يٓػُ ت

 اليٓػ١ُ اليص  د٠ Rising  : اليٓػ١ُ الييت تًشل ب ؾ١ًُ ال٫ضتؿٗ ١َٝ ٖٞٚ :

إذال   ٚاليتطذن١ٝ ٚال٭َس١ٜ ٚاليػسط١ٝ نُ  يف : دخٌ شٜد؟ أدخٌ شٜد؟ دخٌ شٜد! 

الْؿاست * ٚإذال اليهٛالنب الْتجست * ٚإذال الينش ز ؾذست * ٚإذال اليكنٛز بطجست  يطُ ٤ال

"َ  قدَت ٚأخست *  ًُت ْؿظ
2

" ٚأت ى سدٜح اليػ غ١ٝ ٌٖ"
3

." 

  اليٓػ١ُ الملطاش١flat :  ّ ْٗػ١ُ ب١ٝٓٝ تًتشل ب ؾٌُ الييت ٜتٛالتس ؾٝٗ  ال٫ضتؿ ٖٞٚ

ِّ ٜتط ٤يٕٛ*  ٔ اليٓنأ اليطع  :نُ  يف َع اليتكسٜس ِٝ *اليرٟ ِٖ ؾٝ٘  

"كتًؿٕٛ* ن٬ ضٝطًُٕٛ
4

." 

 اليٓػ١ُ الهل با١ Falling :اليٓػ١ُ الييت تًشل ب ؾ١ًُ اليتكسٜس١ٜ الٱخن ز١ٜ ٖٞٚ : 

"اليسمحٔ   ًِ اليكسإٓ :نُ  يف
5

." 

إٕ اليتصٓٝؿ ت الملكد١َ ٭غه ٍ اليتٓػِٝ دالخٌ اليٓطل  أخرت بط  ال٫ تن ز اليتٛشٜع 

 غري إٔ اليدزالض١ الياٝؿ١ٝ ٫ تتؿل َع ٖرال اليسأٟ اليٓػُٞ  ٢ً صٝؼ اليرتنٝب مجٝطٗ   

الهل با١  يًدزد١ ى يـ اليتن ٜٔ اليٓػُٞاليٓػ١ُ الملطت١ٜٛ تطسف ثنٛت  يف ١٦ٖٝ   إٔٚت٪ند 

٫ تًشل ض٣ٛ ب ملكاع ال٭خري َٔ اليصٝػ١ ال٭خري٠ يف اليرتنٝب ٖٚٛ أَس  الييتالملتص  د٠ ٚ

    ٢ً الٱدسال٤ اليتذسٜ ي. ٜططٓ  أَ ّ درب١ٜ اليتٝكٔ َٔ َطأي١ اليتٓػِٝ ب ٫ تُ د

 

                                                           
 .803مت ّ سط ٕ  َٓ ٖر الينشح يف اليًػ١  ص  -1
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 يع ٖس٠ اليتٓػِٝاليتطًٌٝ اليؿٝصٜ ٥ٞ 

ٕ الٔ اليتصٜٛت الملطتُس  َصدزٖ  اليٛتسإٔ اليتٓػِٝ ٖٛ س ي١ َإىل   أغسْ  ؾُٝ  ضنل 

ٕ  نط٢ٓ أْٓ  أَ ّ ١٦ٖٝ الٖتصالش َتٛالصٌ  ٚئ ٜطدٚ اليتػري الؿ صٌ يف طنٝط١  تٝاليصٛ

 الجملٗٛز اليص دز  ٖٚٞ سكٝك١ ٜ٪ندٖ اليّصٛت اليٓػُٞ  إٔ ٜهٕٛ تػريال يف دزد١ اليّصٛت 

اليصٛز٠ ال٭نٛضتٝه١ٝ يًتػِٝ يف $  َٔ سًك١ بسالؽ  سٝح ٜٓتٗٞ إىل إٔ "Gramont"غسالَٕٛ 

  ٖٚٛ بطد  بٴطد  ؾٝصٜ ٥ٞ ملكدالز "1#"ب زش٠ يف اليطًٛتؿطٞ إىل تػريالت اليطًط١ً اليه١َٝ٬ 

 ال٫ٖتصالش اليرٟ ٜأخرٙ اليصٛت.

 

  إٔ اليؿُْٛٝ ت اليتٓػ١ُٝٝ  ضٛف تأخر قُٝضُٔ ٖرال الملطا٢  ؾإْٓ  نً  إىل ٚ 

كتًؿ١ يف ال٫ٖتصالش َك ز١ْ بكِٝ الملك طع ال٭خس٣ الملٓتع١ُ  إ٫ إٔ ٖرٙ اليٓعس١ٜ تدؾع بٓ  

إىل  ١ًُٝ قٝ ع يكِٝ اليصٝؼ مجٝطٗ   ٖٚٛ َسالع ؾٝ٘  ٓ ٤  غري إٔ اليًذ٤ٛ إىل الملك ز١ْ ب  

يٓ  إَه ١ْٝ الضتخ٬ص َٛضع  ٬ت الياٝؿ١ٝ يًُك طع ضُٔ الـا١ٝ اليه١َٝ٬ ٜتٝضاليتُّج

 ٢ً  اليّصٛتتديٌ اليتػريالت اليا ز١٥  ٢ً دزد١ $ الملكاع اليٓػُٞ َن غس٠ َٔ الملاٝ ف  سٝح 

 "  َٔ خ٬ٍ الملٓش٢ٓ المل٪غس يدزد١ اليصٛت2#"اليتش٫ٛت اليٓػ١ُٝ الييت ت٬شّ اليٓطل اليصٛتٞ

Pitch قٞ الملك طعأٚ الهلنٛط َك ز١ْ بن اليرٟ ٜأخر غه٬ َػ ٜسال ٚممٝصال  ضٛال٤ ب يصطٛد   

 يتػري اليا ز٨ اليع ٖس  ٢ً الؿص١َ اليصٛت١ٝ ب $بؿطٌ اليك١ُٝ الملتندي١ ي٬ٖتصالش الييت تًشل 

َٔ اليصٝػ١ ال٭خري٠ َٔ الملكاع ال٭خري  يف غ ين ريالت تٓشصس ٝ  ٖٚٞ تػ"f0"#3ال٭ض ض١ٝ 

 يف   ٖٚٛ َ  ْطط٢ إىل إثن ت٘ َٔ خ٬ٍ الملج ي  الملكدَ ausePتنع بٛقـ ت ّ ت يتالؾ١ًُ  الي

 ؾُٝ  ٖٛ آت. 2ٚ 8اليكسال٠٤ الياٝؿ١ٝ 

 

                                                           
1- Mario rossi , l’intonation , le système du français , Edition ophrys, 1999, P:17    

2-Alan Cruttenden, Intonation, second édition , Cambridge University presse, 2000, P:03     

3- Réné Boite, Herve Boulvard, thierry Dutoit, Joiel Haneq et Henri Leich, Traitement de 

la parolr, Presse Polytechnique et universitaire romandes,2000, p :21    
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)سهِ اليك ضٞ  ٢ً ؾ٬ٕ ضذٓ  ٫ :  رتنٝب الملٓتعِ ْػُٝ اليكسال٠٤ الياٝؿ١ٝ يً

ٚاليرتنٝب اليٓػُٞ ) سهِ اليك ضٞ  ٢ً ؾ٬ٕ ضذٓ  ٫...غٓك (   سٝح ودخ اليٓ طل  /غٓك 

١ اليرتنٝب ْػُ   ٢ً الملكاع الياٌٜٛ الملؿتٛ  /ص ع ع/َٔ اليصٝػ١ /٫/ ٖٚٛ ْػِ ٜٓكٌ د٫ي

َٔ اليٓؿٞ إىل اليتأنٝد ٚاليتكسٜس سٝح ميدْ  الملاٝ ف بكسال٥ت  كتًؿت   َٔ خ٬ٍ 

 F0الؿص١َ يف  اليّصٛتالملٓش٢ٓ ب يًٕٛ ال٭شزم الملطرب  ٔ ١٦ٖٝ متجٌ دزد١ 

 

  اليتٓػُٝٞ(: صٛز٠ طٝؿ١ٝ تعٗس متجٌ الملكاع 29اليػهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليتكسٜس١ٜ الملطاش١ /٫/                            اليتص  د١ٜ           /٫/ اليٓػ١ُٝ       

 تطكٝب  ٢ً اليتُجٌٝ الياٝؿٞ

تٛضض اليصٛز٠ الياٝؿ١ٝ  الؿ ي١ اليتص  د١ٜ الييت ٜأخرٖ  الملٓش٢ٓ الينٝ ْٞ الـ ص 

اليرتنٝب اليج ْٞ يًكسال٠٤  ٚب يًذ٤ٛ إىل َك ز١ْ  يف ٓد بًٛغ٘ الملكاع اليٓػُٞ اليّصٛت بدزد١ 

اليٓػُٞ الؿ صٌ ب  /٫/  ؾإْٓ  ْدزى ال٫خت٬ف  سال٤ت اليكبطٝا١ يًُكاع ذالت٘ َٔ 

 الينٓٝت  اليصٛتٝت .
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 اليكسال٠٤ اليج ١ْٝ

يف اليكسال٠٤ اليت ي١ٝ  نطع اليرتنٝب /د ٤ شٜد ب نٝ /  بتٓػُٝ ت كتًؿ١ تهٕٛ  

 ال٭ٚىل تكسٜس١ٜ  ٚاليج ١ْٝ الضتؿٗ ١َٝ  ٚاليج يج١ تطذن١ٝ .

 

 دالخٌ اليرتنٝب يتٓػُٝٞال(: صٛز٠ طٝؿ١ٝ تعٗس متجٌ الملكاع 28اليػهٌ )

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 الملكاع اليتكسٜسٟ َٔ /ب نٝ /            الملكاع ال٫ضتؿٗ َٞ َٔ /ب نٝ /             الملكاع اليتطذ ي َٔ /ب نٝ /             

  

 اليّصٛتاليتُجٌٝ الياٝؿٞ اليرٟ أَ َٓ  ٜعٗس بػهٌ ٚالضض اليؿٛالزم الؿ ص١ً يف دزد١ إٕ       

اليصٝػ١ /ب نٝ / سٝح د ٤ت اليٓػ١ُ َتص  د٠ يف  ص ع ص/ َٔ ٢ً الملكاع ال٭خري /

 .يف اليصٝػت  اليتكسٜس١ٜ ٚاليتطذن١ٝالؾ١ًُ ال٫ضتؿٗ ١َٝ  نُ  د ٤ت َطاش١ 
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إٔ ب ٜتطُل يدٜٓ  الؿظ  خًص١ َٔ اليكسال٤الت الياٝؿ١ٝتطٚيف ض٤ٛ ٖرٙ اليٓت ٥ر المل       

ٝؿٞ ب يٓا م اليطٝل اليسضِ اليا تعٗس َٔ خ٬ٍ اليٓػُٞ اليانٝط١ٝ ال٭نٛضتٝه١ٝ يًصٛت

ش٢ٓ اليتٓػُٝٞ يٓال َ  تعٗسٙ الؿ ي١ اليُٓٛذز اليًت نُ  إٜٔربش اليٓػُ ت اليتٛالؾك١ٝ  اليرٟ 

ؾ يتٓػِٝ نُ  ذنسْ  ٖٛ َٔ تص  د أٚ ٖنٛط َؿ د٧   اليّصٛتاليا ز١٥ الييت تأخرٖ  دزد١ 

ف س ي١ تٛالؾك١ٝ يٮَٛالز اليس١ْٝٓٝ بطد اليرتغٝض  ٚميهٔ ٬َسعتٗ  بٛضٛ  َٔ خ٬ٍ الملاٝ 

بػهًٗ  الملتٛالشٟ ٚالملتُ ثٌ َٔ خ٬ٍ أبط د ال٫ٖتصالش  ٚاليطط١  ٚنرال اليػد٠  ٚ ًٝ٘  ؾإٕ 

الين سح اليًط ْٞ ٫ هد  ٓ ٤ يف اليهػـ  ٔ متٛقع الملك طع اليٓػ١ُٝ   ٢ً خ٬ف اليٓ  

 اليطٝين أٚ الملهتٛب.

 

    Le Rythme اإليقاع

 نُ    َٛشْٚ  ٚخا ب ب١ٝٓ ْع١ُٝ  بٛصؿٗ ٖس٠ اليػطس١ٜ  َؿّٗٛ الٱٜك ع ب يع القرتٕ 

مج يٝ ت ال٭ضًٛب  الـا ب ت اليٓجس١ٜ الييت متت   َٔ  ٢ً  َػٗٛدال الْؿت س الملؿّٗٛ   سف

ؿًطؿ١ الٱسط ع ٚاليرٚم  ٚالْتكٌ ب ال٫ْصٗ ز َه١ٓٲٜك ع يْتٝذ١ هلرال مّت   ٚؾسدٚع الين٬غ١

ٓكس  ٢ً اليان١ً ب تؿ م ال٭صٛالت الي $َديٍٛ اليرٟ ٫ ٜتخا٢ اليًػٟٛ َٔ َ٪دالٙ 

1#"ؿ ٕٚال٭
 إىل َطًِ ال٫ضتط ز٠ ٚالجمل ش. "

 

 اليرٟ الـًًٝٞ ب ملؿّٗٛ بد٤ال اليطسبٞ  اليرتالخ يف الٱٜك ع َؿّٗٛ خصت الييت الين١ٝٓٝ إٕ

 اليدالخ١ًٝ (دٜب بٛأ نُ ٍ)ٚ (نٖٛ  دٕٛ) تكطُٝ ت إىل ٚص٫ٛ اليتؿط٬ٝت ْعِ  ٢ً الزتهص

 ٚالملٛضٝكٞ اليرتُْٝٞ ؿظال َع مجٝطٗ  تتط ضد  اليٓص١ٝ الين١ٝٓ يف الٱٜك ع جٌُتي ٚالـ زد١ٝ

                                                           
  ص 2999  98َوو٪ْظ زغوو د اليوودٜٔ  الملسالَووٞ يف الملطوو ْٞ ٚاليهوو٬ّ  اليكوو َٛع اليه َووٌ   دالز اليسالتووب الؾ َطٝوو١  بووريٚت  ط       -1

594 



 الكالم وحتليل إنتاج يف وأثرها للصوائت الفيزيائية التغريات                                                          الرابع لفصلا
                                  

 

 
851 

 ٚاليصُت  اليّصٛت س ييت ب  الملتت بع اليتٛالتس $ ٜٓتذٗ  الييت الملٛش١ْٚ  اليًػ١ٜٛ ًن٢ٓي اليٓطك١ٝ

 الٱضسالع أٚ ٚالياٍٛ اليكصس أٚ ٚاليً  اليطػني أٚ ٚاليططـ اليك٠ٛ أٚ ٚاليطهٕٛ  الؿسن١ أٚ

 َتذ ْط١ ش١َٝٓ َط س١ ضُٔ صٛتٞ  يتك بٌ تسدد ٖٛ الملط٢ٓ  بٗرال ؾ ٱٜك ع   "1#"ٚالٱبا ٤

 اليطٓ صس تؿصٌ الييت ١ٝٓميصتالي ًؿٛالزمي ؽطع ٚشت١ٝ غا١ٝ اليصٛت١ٝ اليطٓ صس ؾٝٗ  تبترت

 الملك دٜس قدٚد٠ ١أشَٓ يف اليٓػِ  ٢ً ْك١ً $ ١٦ٖٝ يف الٱٜك ع ؾٝتذ٢ً  بططٗ   ٔ

 الييت الؾسض١ٝ اليتهسالزالت َٔ ظ١ًُ اليصٛت١ٝ الملٓع١َٛ ترتصع ٖٓ   َٚٔ  "2"#ٚاليٓطب

 .اليٓؿظ هل  ٚتاسب ٭ذٕال تطتشطٓٗ 

 تٓٗض ٚتسالنٝب  صٝؼ َٔ بٓ ٖ  ب خت٬ف ال٭ْط م ت٪دٜٗ  الييت اليتهسالزالت مج١ً إٕ

 آي١ $ ٖٛ "الؾ سغ" ٜطًٔ نُ   يّصٛتؾ اليصٛت١ٝ  اليٛسدالت  ًٝٗ  تتٛشع الييت الهل١٦ٝ  ٢ً

 اليًط ٕ سسن ت تهٕٛ ٚئ اليتأيٝـ  ٜٛدد ٚب٘ اليتكاٝع  ب٘ ٜكّٛ اليرٟ الؾٖٛس ٖٚٛ اليًؿغ 

 بخي١ اليّصٛت تػنٝ٘ َٔ ٚاليػ ٖد  "3#"اليصٛت بعٗٛز إ٫ َٓجٛزال ٫ٚ َٛشْٚ  ن٬َ  ٫ٚ ؿع ي

 الملطذ١ُٝ ب يد٫٫ت ١ًالحملُ اليًػ١ٜٛ ب ٭صٛالت اليٓال ؾطٌ  ٔ اليتطنري ب٘ ٜسالد ٫  ٖٓ  اليًؿغ

 اليٓػ١ُٝ الينصُ ت ؼدثٗ  الييت اليٓؿط١ٝ  اليتأثريالت مج١ً إىل إغ ز٠ ٖٛ ٚإمن  ٚاليطسؾ١ٝ 

 اليطذٝن١ الـص ٥  مس٢َ إٔ ينططِٗ $ ن ٕ ؾكد اليًػ١  ب١ٝٓ دالخٌ الملكاطٞ صـساليًّت

  ٢ً ٖٓ   الـص ص١ ٚتكّٛ  "4"#إٜك    الٯخس الينطض ٚمس ٖ  َٛضٝك٢  اليكسآْٞ يًصٛت

 الٱٜك ع  ٢ً الين  ح ن ٕ إذالؾ ٚاليٛقؿ ت   ٚاليرتِْٝ ٚاليتٓػِٝ  اليٓرب  يطٓ صس اليهُٞ اليتٛشٜع

 اليتذسب١ عطب ضسٜط  أٚ با٦ٝ  الٱٜك ع ٜهٕٛ$  تٛشٜطٗ   ٚس ٍ الملك طع بٓٛ ١ٝ خ ص 

                                                           
ًتػوو١ ٚال٭دب  َهتنووو١ ينٓووو ٕ  ط   ٜٓعووس    -1   8213  92ٖٚنووو١ فوودٟ َٚٗٓووودع ن َوووٌ  َطذووِ الملصووواًش ت اليطسبٝووو١ يف الي

 .08ص

 8910-8915اليؿ زالبٞ  الملٛضٝك٢ اليهنري  ؼكٝل  ا ع  ند الملًو خػن١  دالز اليهت ب اليطسبٞ  اليك ٖس٠  َصس  ص 2-

  ص 98رَو    ؼكٝل ٚغس  :  ند اليط٬ّ ٖ زٕٚ   دالز اليؿهس  بريٚت   الينٝ ٕ ٚاليتنٝ (الؾ سغ أبٛ  جُ ٕ  ُسٚ بٔ عس ) 3-
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 .12ق َٛع الملصاًش ت اليًػ١ٜٛ ٚال٭دب١ٝ  ص ٜٓعس: إٌَٝ ٜطكٛب  بط ّ بسن١  َٞ غٝخ ْٞ  4-
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1"#ٚالملػص٣
 الملك طع ب٘ تطري اليرٟ اليتط زع َكدالز وهُٗ  سسن١ٝ يف اليٓطل ٜٓتعِ سٝح  "

 .اليصَين ثِ َٚٔ اليهُٞ ب خت٬ؾٗ 

يف إٔ اليتٓٛع الملكاطٞ   ٚيٝظ تطًٌٝ ٖرال ال٭َس ب يصطب  ٚذيو إذال َ  أدزنٓ  ضًؿ 

ًك١ الملتندي١ ب  قصري٠ ٚط١ًٜٛ  ٚب  َػ ضظ ي٘ اليؿٛالزم اليه١ُٝ يًُك طع ت٪اليطسب١ٝ اليًتػ١ 

 صري٠وووؼ ذالت الملك طع اليكوٝب تهْٛ٘ فُٛ ١ صٝو ّ تسنوٓ  أَوصٛزْ  أْوتَ  ؾإذال   َٚؿتٛس١ 

الملًؿٛظ  َك ز١ْ برتنٝب تػهً٘ اليطس ١ الييت ٜطري  ًٝٗ   َك بٌ ٖرالع/ ؾإْٓ  ْتصٛز  /ص 

 الملكاع.َٓاٛم ٖٓ  ت٪دٜٗ  الملدد اليص١َٝٓ الييت ٜػػًٗ     ٚاليؿٛالزمَك طع ط١ًٜٛ

 

ٮب١ٝٓ الملكاط١ٝ   يف اليتٛشٜع اليهُٞ يغري أْ٘ ٫ هب إٔ مصس اليع ٖس٠ الٱٜك  ١ٝ 

تطٝؿٝ٘ صؿ١ اليطٛالنٔ  ٢ً ْػِ الملًؿٛظ  ؾ ٭ثس ٟ ْتػ ؾٌ  ٔ الؿظ اليطُطٞ الير٫ ٚإٔ 

الؿًكٞ اليّصٛت ودث٘  اليرٟري اليػؿٟٛ اليػدٜد غاليّصٛت ٜٛيدٙ  اليرٟالؿطٞ ٚالملٛضٝكٞ 

الملٛضٝكٞ ي٫ٰت الٱٜك  ١ٝ  ٢ً مٛ  اليتٓٛعالملُٗٛع  ٖٚٞ اليع ٖس٠ ذالتٗ  الييت ْكع  ًٝٗ  يف 

  يٝتُجٌ الٱٜك ع يف اليؿٝصٜ ١ٝ٥اليّصٛت صؿ١  تٓتر  ٫ٔت دّ  ٚاليتو  ٚال٭ع  ٚنًٗ  تنّدالي

ًتاليّصٛت ب  اليٛشٕ الملكاطٞ  ٚصؿ١   ٬ق١ تٓ ضٍد ج١ً ٖرال اليتٓ غِ الٱٜك  ٞ ػٟٛ  َٚٔ أَالي

 ٢ً ْؿس َٔ زؾ ق٘ يف  ٭ضدٖذّٛ ال ملػٍٗد "أبٞ شٜد اليا ٥ٞ"الحملدخ يًٛقع اليػدٜد  ٚصـ 

  :" زضٞ الهلل  ٓ٘ جُ ٕ بٔ  ؿ ٕ"ك طن   اليٛالدٟ 

٘ٵبٝدٳ سعٳؾأضٵ ط...ص  سٳٚنَػ ٖٚرٳَأ٘ َؾٜٵبٝدٳ بٳسٳطٳَؾ $ ِِٳ ػطَسط٢ ؾ ِقأِق َِ  ثٳ ٜ   ؿَٗسؾ ِن ٌٳَجٳ ث

َِ َٗ ث َِبأَزؾ ش ِٳػ َِضٳَكطٵَكَؾ ٘ٴطٳَكْٳ   ث ِٳُٵٖٳ   ث َِقسٳسٵَكَؾ ٗ َِبسٳؾربٵ سٳشَؾ   ث َِدسٳسٵذٳَؾ زٳشَأ   ث    ث

ٜٵ تطػتر  ؾ زٵ ط...صؿَغ ٌٴال٭زٵ ترَهَاٚالصٵدٟ  ال٭  ترصٳِخ  ٚغٴُ عٴال٭ضٵ ترّذتٳ  ٚالزٵال٭ض٬عٴ تر  ٚأطتد

                                                           
 55الين٬غ١ اليصٛت١ٝ  ص ٜٓعس:  1-
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ٕٴاليطٳ ٕٴٓٴاليُع ترَكَكشٳ  ٚتٳٝٛ ْٵٛ ٕٴ صيترخٳ  ٚال قاع الهلل يطٓ ى ؾكد  " ؾص   ب٘  جُ ٕ: أضهترالملتٛ

 ".1#"ز نت قًٛب الملطًُ أ

 

يف اليٓ   ٜهسضٗ  ال٫ْطذ ّ ٚاليتذ ْظ اليرٟ الؾُ ي١ٝ ال٭ضًٛب١ٝ الييت ٜ٪دٜٗ  الٱٜك ع إٕ     

ٕ   إض ؾ١ إىل أاليٛقؿ ت اليؿ ص١ً يف تسالنٝن٘  ٚاليتصَ  الملٓعِ يف هُع ب  اليٛشٕ الملكاطٞ

ض ُٖت يف     ُد إىل تهسالزالٖ  ٚتاسٜصٖ  تٛخ٢ مج١ً َٔ ال٫ختٝ زالت اليصٛت١ٝ "اليا ٥ٞ"

 اليٓطل.ملٛضٝك٢  اليتذ ٚب الـؿٞ

 ؾْٛٛيٛدٝ  الٱٜك ع

الملًؿٛظ يف  ١ٝٚإٜك   ١ٛضٝكٝالملدزالض ت ٫ً ددالٍ يف إٔ الينشح  ٔ الملًُض ال٭ٍٚ ي

اليػطس اليطسبٞ  ٚأٍٚ َٔ سصس ٚالضع اليكِٝ الٱٜك  ١ٝ يف  $اليرتالخ اليطسبٞ  تطٛد بٓ  إىل 

  "2"#ال٭ٚشالٕ  ٚٚضع هل  اليكٛاليب  ٚطنكٗ   ٢ً اليػطس  ٚالضتخسز َٔ ذيو نٓصال إٜك  ٝ  ثسال

أٚشالٕ اليه٬ّ  تسصد َٔ خ٬ي٘تصٛزال إدسال٥ٝ  قّدّ يٓ  ص سب اليٓعس١ٜ اليطسٚض١ٝ  اليرٟ 

ثِ  ٜٓٗض  ًٝٗ  اليٓ  اليػطسٟ  َٚٔ َٔ خ٬ٍ تؿهٝو الين٢ٓ الملكاط١ٝ الييتالملكؿ٢  

َطًو اليدٚالٍ اليطسٚض١ٝ  الييت  ب ْتٗ زاليهػـ  ٔ اليتٛشٜع اليهُٞ اليرٟ تكّٛ  ًٝ٘  ٚذيو 

 . أضظ هل  ثٓ ١ٝ٥ اليط نٔ ٚالملتشسىتٴ

 

اليط نٔ  الييت  َٖٔرال الملأخر  ٚالضتد٫٫ ب ـ ص١ٝ اليتُٝٝص١ٜ يًصٛت الملتشسى   رب

١ٜ الـ١ًًٝ َٔ إٔ ص سب اليٓعس   متهٔاليٓٛال٠ يف الملك ّ ال٭ٍٚ  ٥تودثٗ  اليّصٖٞ خ ص١ٝ 

ٚٚتدضنبٜٗتدٟ إىل ضنٌٝ ٜؿسم ؾٝ٘ ب  َك طع ب١ٝٓ اليٓ  اليػطسٟ  ٜٚٛش ٗ  إىل 

ٚاليًشٔ يًكصٝد٠ قنٌ إٔ ًٜتؿت إىل الهل٦ٝ ت اليتاسٜص١ٜ الييت تسضِ ٖٓدض١ اليٓػِ   ٚؾ ص١ً

                                                           
 .12  ص98  ز2990دسدٞ شٜدالٕ   ت زٜخ آدالب اليًتػ١ اليطسب١ٝ  تكدِٜ إبسالِٖٝ صشسالٟٚ   دالز ال٭ْٝظ  الؾصال٥س   -1

 .34  ص8212  98 ند اليسمحٔ أيٛدٞ  الٱٜك ع يف اليػطس اليطسبٞ  دالز الؿص د يًٓػس ٚاليتٛشٜع  دَػل  ط -2
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بريو يف اليتأضٝظ ملطٝ ز١ٜ دقٝك١  ؾٛؾتلاليػطس١ٜ َٔ ق ؾ١ٝ ٚزٟٚ ٚٚصٌ ٚخسٚز ٚزدف. 

ٚتكٝٝد أؿ ْ٘ ْٚػُ ت٘  يف إٜك ع غطسٟ قدد  ؾكد الضتا ع إٔ $ ػطس اليطسبٞ  ملٛضٝك٢ الي

تٓٛ ت عطب بٓ ٖ  ٚتػه٬ٝتٗ   " 1"#زالٜٛك ع يف تؿ  ٌٝ  ٚأٚشالٕ مس ٖ  عٜطنني ٖرال الٱ

 الملكاط١ٝ.

 ٔ الملٓش٢  ىتًـ يف ؾًطؿت٘ "الـًٌٝ"ٚإذال ن ٕ اليكطِٝ الملكاطٞ اليرٟ الٖتد٣ إيٝ٘ 

ز٩ٜت٘ الٱٜك  ١ٝ ؾإٕ  اليا١ًٜٛ ٚاليص َت ضٛالنٔ  ٢ً ضٛال٤  الؿسن١  ّد إذاليصٛتٞ 

اليتكطِٝ الملكاطٞ  غ٬ف  ١ً ب  اليصٛت الملتشسى ٚاليرٟ ًٜٝ٘تصَٝٓ ت ؾ ص الْاًكت َٔ

ٜطتد ؾٝ٘ ب ملك دٜس  الينطد اليهُٞ  اليرٟ َتٛخٝ  إيٝ٘ اليٛظٝؿٕٝٛ الحملدثٕٛ أؾط٢اليرٟ 

صس ٚتكٝٝد أغه ٍ أخس٣ َٔ اليص١َٝٓ الييت تػهٌ نٌ َكاع  ٚمتهٓت ٖرٙ الٯي١ٝ َٔ س

خس  ٖرال الٯنطض الياليكصٝد  ْٚطين بٗ  اليػطس الملاًل أٚ اليػطس اليٓجسٟ نُ  ٜطُٝ٘ 

  "2"#ْطك١ٝ ؼهِ الٱٜك ع  ٢ً مٛ اليرتدٝع ٚاليتػهٌ ٚاليتهسالز $ ٓ صس ب ٱض ؾ١ إىل 

بٛصؿ٘ سسن١ تٛالتس١ٜ ٚدٚز١ٜ ٜطتصٝػٗ  الملدزى اليطُطٞ َٔ خ٬ٍ ال٫ْتع ّ اليصَين اليرٟ 

     تٞ  ًٝ٘.تأ

 

 اليتطًٌٝ اليؿٝصٜ ٥ٞ يع ٖس٠ الٱٜك ع

 َرتال١َٝ ٚسط١ٝ ؾ١ٝٓ ظ ٖس٠ اليطذ٢ً  يًٓعس٠ تندٚ الٱٜك ع ظ ٖس٠ إٔ َٔ اليسغِ  ٢ً      

 ذيو   ٢ً غري ٍتد اليؿٝصٜ ١ٝ٥ ٚسكٝكتٗ  ب طٓٗ ؾإٕ  الينػس١ٜ  اليٓؿظ َع َتُ ١ٖٝ الملط ْٞ 

 الملٓتعِ ب ٭ض ع إىل تطرتف ٫ دض١ٖٝٓ َٚتت بط ت َستن   صٛتٝ  ْع َ  َٓٗ  ػطٌ سٝح

 ١٦ٖٝ يف ٜرتالتب أنٛضتٝهٞ إٜك ع سكٝكت٘ يف ٖٛ َٓاٛم ؾهٌ$  ٚالملكاع  يًصَٔ

 اليٛقؿ ت ب  اليتٓ ضب ند٣ تتشدد اليطُط١ٝ الٱٜك ع طنٝط١ ؾإٕ ٖٓ   َٚٔ  "3#"َتت يٝ ت

                                                           
 .33 ند اليسمحٔ أيٛدٞ  الٱٜك ع يف اليػطس اليطسبٞ  ص  -1

 .895َصاؿ٢ اليططدالْٞ   الملدخٌ اليًػٟٛ يف ْكد اليػطس  قسال٠٤ ب١ٜٛٝٓ  َٓػأ٠ الملط زف  اليك ٖس٠  )د.ت(  ص ٜٓعس:  -2

3- Henri Gujon, L’expression du rythme mental , 1970, H.paulin et Cie, 1907, Paris, P27 
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 ًٜٝ٘  اليرٟ ٚالٯخس اليرتنٝب ب  أٚ الي٬سك١  ٚال٭خس٣ اليط بك١ اليصٝػ١ ب  ؼدخ الييت

 ٖرال وهِ اليرٟ اليٛشٕ ؾإٕ ٚ ًٝ٘ . اليٓطل بٗ  ٜتُجٌ الييت ٚاليرتدٝط ت اليتهسالزالت بؿطٌ

  "1"#َتٓ ضن١ بؿٛالصٌ اليّصٛت شَ ٕ ؾصٌ $ إىل ال٭ٍٚ الملك ّ يف ٜستٗٔ   ٌَ إ٫ ٖٛ َ  اليٓطل

 َٔ َػه٬ اليٓطل ن ٕ ؾإذال بٝٓٗ   اليؿ صٌ اليصَين ٚاليتٛشٜع يًُك طع اليهُٞ اليتٛشٜع تٓعِ

 ب يطسٚز٠ نً ٚ ال٭خس٣  ٖٞ قصري٠ اليص١َٝٓ ؿٛالصٌالي د ٤ت قصري٠  َك طع  ١فُٛ

  اليكٝظ الَس٨ ينٝت  قسال٤تٓ يف أْٓ  ؾ٬سغ الٱٜك ع  زعَتط  ْطل إىل

ٌٍ َرؿسِّ َرهٍس/ ٌٍ َرٔ اليّطٌٝ سات٘ صخٍس نذًُٛدر/ / َط   َدبٍس َٴكن  / 

 :الٯتٞ اليٓشٛ  ٢ً الملكاط١ٝ بٓٝت٘ تأتٞ ٚاليرٟ

 /  ص ع ص/  ص ع ص/ ع ص/   / ص ع ص / ص ع ص /ع ص/ /َؿس َهس/

 /   ص ع ص/ ع ص/ ص ع ص/ / ص ع ص/ ع ص/ ص ع ص/ / َدبس َكنٌ/

 تتذ ْظ  اليػطسٟ َػٗدٙ ىدّ اليكصري٠ الملك طع َٔ ٞتت ي إىل اليػ  س ؾٝ٘  ُد

 ب يطسٚز٠  َتط زع إٜك ع إسدالخ إىل ٜ٪دٟ شَين تٓ ضب بإسدالخ ٜطُض بػهٌ اليهُٝ ت ؾٝ٘

 إٔ التؿل ؾإٕ اليٓكسالت  يصَ ٕ َ $ تكدٜسال بٛصؿ٘ يٲٜك ع ال٭نٛضتٝه١ٝ الؿكٝك١ َٔ  الْا٬ق

 طٝؿ١ٝ قسال٠٤ إىل ًْر إٔ أزدْ  َ  ٚإذال ْػُٝ   "2#"ؿٓٝ  الٱٜك ع ن ٕ َٓػ١ُ اليٓكسالت ن ْت

 اليػهٌ إىل ْٓتٗٞ الملكاط١ٝ الين١ٝٓ ملًؿٛظ ٚاليهُٞ اليصَين اليتٓ ضب خ٬هل  َٔ ْجنت يًػاس

 :الٯتٞ

  

 

                                                           
  98إَٝووٌ ٜطكووٛب  بطوو ّ بسنوو١  َووٞ غووٝخ ْٞ  قوو َٛع الملصوواًش ت اليًػٜٛوو١ ٚال٭دبٝوو١  دالز اليطًووِ ي٬ًُٜوو   ينٓوو ٕ  ط      -1

8210 

 .18  ص90  َر8250   98البٔ ضٝٓ   اليػؿ ٤  ؼكٝل شنسٜ  ٜٛضـ  ْػس٠ ٚشالز٠ اليرتب١ٝ  اليك ٖس٠  ط- 2
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صٛز٠ طٝؿ١ٝ تعٗس س ي١ اليتصَ  ٚاليتُ ثٌ يف أبط د اليػد٠ الييت ودثٗ  (: 22ػهٌ )الي

 الٱٜك ع

 

 

 

 

 

 

               

 /َهس/         /               َؿس/                      /َكنٌ/              /َدبس/                 

ال٭زبع ٫ َٔ سٝح اليتصَ   ب  الملك طع   ٚػ ْط ْكسأ َٔ اليصٛز٠ الياٝؿ١ٝ مت ث٬ 

إمن  ست٢ َٔ سٝح اليٓػ١ُٝ نُ  تجنت٘ ١٦ٖٝ الؿصّ ال٭ض ض١ٝ ٚاليتٛالؾك١ٝ  ٚنرال َٓش٢ٓ 

ؾٓكس٩ٙ َٔ خ٬ٍ اليؿٛالصٌ اليص١َٝٓ ب  الملكاع ٚالٯخس   اليػد٠ ٚدزد١ اليصٛت  أَ  اليتط زع

  َٔ اليج ١ْٝ يف اليؿٛالصٌ مجٝطٗ .  ال ػسٚالييت ٫ ٜتذ ٚش َكدالزٖ  
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 نتائج البحث

تررزت أ دية ررت ليل الررا لياضرررنا ج  غزنرررري، يررر إ  رر يات  ررز أ ج  ي غضرررر         

ليفعررا ليل ليرراا مرروأ ياج يررت ل لور لررتت للرر  نل ررر ليارررت عاىرر  تررزلت   ررا    ارر     

ُصاولت غارئلت  لصةرهر لععام ليص تا غ يفه  لبرت   هز رتت ض ر   رأ تفر را  ش  رت رر       

بلت لييت لنبثقت يأ غررر  ليصر   نررعفزف  نريرت لرن مروأ يرةلر       نضل، يأ ليع ئ  ليرت ل

جترذغا  غلرا  ا  لصلقىرب حلثلر  ليبارء ليارر إ فنقرر يغرزلئال فيئالرت تضشرد يغر ة ت       

 لألنضرق لياضرنلت.

فعررر  رنررت ليصرررتلتلبلت ليبال  ررت يااجرررت لياررر إت تلعرر  غريو اررر   ارر  يعىلررر        

يغرررة يرررأ لينىررر ق يا رررر يبالارررت يعرررر  ل ىررررب  ليضررراة ليصررر تا   نررره ةصلصرررت يسيرررت 

يررأ حلررش لعقررغررر  ليار  ررتت جذ هلواررت   نقررة عرررات ليةرلصررر  ليصرر تلت يعرنررر رلئررةل لياضرررنات 

لجلالالرت لألف  ج  د  لصلغرزآ انررق يرر      مسرته ا  يضرحت ليةرظ ليار إ ياذ د  تغعات 

عزحاررت ليضرررغقت غلبرررفس ةىلررت  غعررة لاةل ررت يعااررر  ررأ لنبثرررق ت  رره لالاررا يرررر ز يفعررز ل  

ليلوثرا ليلعرر   أليزفحررر  ليرةرظ ليرتل را فل ل رررت لارةفف لل زلئلرت ليرريت ض لرت  ررأ        

لاررر لر ل نرررا غرررو  ارررم لأليررر ل  ليارررر إ فليعاررر ت لعرف رررت  عارررم ف ررررئ  لأل لررررء ف ارررم        

سهررر  ليفلش رررءت حلررّ ليش ررت لارر ل ش ليفريررات غلا وررر ت  ررا لل ررزلءل  ليعاولررت ليرريت دنز          

 ليشيأ ليلعا ي  ا. 

فت  وز  هذل لعة لاةل ا ترد  نرب  ل ىررب ليصر تا ليعزغرات فجترزف  يرأ غقر رر       

لارررط ليرررذف ا ليرررذإ لصرررلبة غضررراىت جيرررةلر لألحعررررت ليجالرررت رفحرررر يرررأ ليرررشيأ ت  لررررب         

لعز علر  ليلقالتت ممر لصرل  ن ليحلعررت ج  ديرة ر  ليثقرنرت لينىبر لرت فليلع  را  ار         
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 ز ليافضا ليرذإ ترت ره لألير ل   ار  حرصرت لألذ  يرةر ليرةلرظ ليلثرري عاىر  ليقلررظ           لأل

ليررذلتا ليررذإ ف شرره صرردفر  ليب ررّ ليصرر تا ليقررة م يرر ب يضررريل يعلرر ررت لنراقررت  ارر            

 -يحقرر - ار ر  لعرمرا فدةفلتره ليغضرلو ي  لتت يلافرلؤ لعرصضرت ليصر تلت ليعزغلرت        

لل زلئررا ليىررررى  ارر  لعاج يررت ليصرر تلت غفعررا ليررشةم    ارر  فرفب يرررر ز   ررزلء لينعىرررآ  

لععررزت ليررذإ لنفل ررت  الرره ليةرلصررر  لياضرررنلت لاة ثررتت نعررر  د  ت لرر   يحلرر لء يغررزف        

ليبعررّ ليعاوررا ليررذإ ف رر  جيلرره بفإ ص صرردب غرينعلرررق  ررأ دصررز ليل  رره ليلضررال  ليررذلتا         

 فليصرتعرف مبعلضبر  ليشيأ ليلعا ي  ا.  

ل رر ا ليارر  ا ت لصررتلتلبلت ليب ررّ ليصرر تات لنبثقرت لألصرر ات  ررأ صرربا   جسلء هرذل لي 

للحريرررت غلفريرررلا ليعلا نرررت ليصررر تلت مب لاررر  ضج زلت رررر ليفلش  ي  لرررت فليفلش رئلررررت        

فجتالرت ررررر ليةييلررررتت نعررررر  د  لصلغررررزنت ليةرلصررررت ليصرررر تلت  لبررررر  ليب ررررّ ليفرررر نللعا        

ليل  ره ليرتل را ذإ ليىررغ  ليعور يا      فليف ن ي  ا يلقةت يقررغر   اولرت تار ر  رأ ةىلرت    

ليغرو يات جذ تبارر ر  ليلصر رل  لألفيلررت فنقررر  يلرت ج زلئلررت تعارر  غلربال ليجرررهز  ليصرر تلت     

مبعررشا  ررأ لعز علررر  ل افلررتت فليلصرر رل  ليقبالررت يغررد  ج  جيعرنلررت لرر ا  اررم ليارررت          

ي  رر  لياصرردت ممررر لاررة ّ يررأ ي  رر  لياررة ياررةرظ ليقررة م غر لبرررر ليضرردفر  ليشيالررت ج   

 عو  ا  ليلثبت ممر دنزسته ليعقالت ليصر تلت ليقةةرت فجحر ا ديزفحرت رر ت ي  ر  يلولرش       

يأ ليفلرء ليص تا ليعزغا غةي يأ فح  تص رلت ر ت جيرر ليقىلعرت ليغضرلو ي  لت غرو    

 ليرتلث فلاةل ت فهةت يضاورت ر.

يررا غررو ليررةرظ ليصرر تا    ارر  هررذل لألصرررظ لعررلرات ليةرلصررت  ارر  يررة  ضرر ر ليل ل    

ليرتل ا فيرر لصرلقز   الره لعاج يرت ليصر تلت لاةل لرت غرريلىا  ج  نضرقلت يفل حرت تلعر            

 ا   لبت ليرتلحم لععزت ت جيرر يغزف  تق    رةآ ج  جةرزلا لاقرا ليصر تا يرأ غ تقرت       
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ذ يررأ ليلرراجد لاضررا ج  رحرررب تزترررف انرررق لععر اررت ل يلررت فنقررر يسففل لررت يا بلررت تل رر        

ليصرئت غررر  لالارت ضلررن يرأ تراجدل  ليقرةيرء لعررف  لألفيلرت يلعقرن ةص يرلت ليصررئت            

ليعزغا غ يف ر صاةل يز علر فيأ مثت لينفلرن  ار  جنرزلسل  لثرة و غر لبررهرر صراار ايلرر       

 عو  ا   ليلثبت ليلقرل  يرأ نلررئ، ليرةرظ ليقرة مت فهر  يرر لصرلقز ار  الره جذ لنل لارر ج            

 يأ لأليزفحر  جنوا ر نلور   تا:  مجات

 

  د بلت ليةرلصت ليفلش رئلت د  لاز ر  ليعزغلت لع  فت نىقرت  لبرفس  ةفهر ليث ث

از ر  ليبلالت فها ليص لئت لعوريتت حز ر  ليقصرر فليث ث ليى لات فذيل غإمرنت ل

ت ليص تلت ففياار يذيل غر صرئص لييت تلفزف غ ر حز ر  لليريتت حلّ تل س  لاشي

لألصرصلت لألف ت فليل لنقلت لألف ت غغعا خيلا  ضرير يىز قت لنلغررهر ت جنلرا حز ت 

 ليفلؤ فليلم فليعضزت فه  فيلا  ش ؤ نزملت ليلا   ليضرئة .

 

  د بلت ليةرلصت د  ل ريلت لأل  صللعلت يا وشت تلىرغ  ضرير ي  ةريلت

ت غعة ليضعتت حلّ ترفإ ي  ت لهلوش   رلاز تت فليةل آ ي  عةف د   ع    ولش

ي  ليل لتز ليذإ لة ه  تphénomène de battementليص تلت ير  ضو  غجرهز  لياب  

تلوثا لاز ت ت ععا تل ية دصات ليص تو غرتفف  ري  هلورت ففه ار  لاز تت 

  تلرغ  ي تا ألي ل  لهلوش لعلضاضات ت ةىلت ليلص  ت.

 

  يرهلت ليضع   غو لاز ت فةا  يا رت ي  عةف د   ع   ةاىر ج  ل اال لي ل   ت

يفرهلولرت نريضع   ه  صع   د لرء نى  لاز تت ي صع   ليص  ت نرلعرر  ليص تلت 

فت ت تا ت ععا ديف نر  يلرد  لألغعرفت حبضن ي    ليضع   ت ليصلرتت فحبضن ي
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ت ليضع   ن نلللعلر ليصريت ليذإ  ق   اله ليلضعوت فه  ير  ر ة حل ر حز 

 فن ن ي  لر.

 

  ج   رهز  ليلف لم فليرت لم لييت لا  غبع  ليص ليت ليعزغلت ت حري  نىقلت

يعلاتت جةر ها تا  أ  ا   غريصرئتت دإ د  لياري  حلاور  ز   دف  ف م ليصريت ن   

 دف ليععط.يأ حريت لينفلرن ج  لينر ق ُ ا   ليلبةا غريصشرئت 

 

 ا غرياىرق ليلل   ربس ليارور  ليل لنقلتت دإ لياو ذا ليا ا  ليزصم ليىلف

ليلارلوا ياى  ير. نريلارلم  ور ذ زنر ه  حريت ت لنقلت يألي لا ليزنلالت غعة 

يأ ة ا ليرتعلؤت فةعأ ي حجل ر غ م ن يأ ة ا لعىلرآ غغعا ر لعل لسإ فلعلور ا 

إ  ليبرحّ لياضرنا ي جية  ارء ت ليعغ  ليهلشلست فليضعتت ف ذل ليغة ت ف الهت ندغعرف 

  أ ض    لعقري  ليارولتت  ا  ة آ لياص ليعل  دف لععل ب.

 

  لتضر  ليذغذغت  نىر رAmplitude Section d’ دف  ولت ليارب لع   ف  ت  تربس    

ليرتففل  لعع نت يص   ير ت اجت يعلاتت فها يض يت عة ة  لي م نت نرعقري  

ت .intensitéت ضةنر مبقري  لتضر لتت دف غلعبد اةز  وم غقلم  ريلت ت ذرف  ليغة  ليارب ت

لأل ا ليغة ة   أ نجدت ر  لعقري  ور ضا ار ليقزلء  لعبرعز  ألغعرف ليغة  يأ نزس 

لصلالرا لعقى  لياربإت فه  ديز  بش  نله غغعا  ىعات فيأ  م لي ي ا ج   عة 

صرء  ر ة  ن ن ي  لت دةف  ع ل   ليارب ت ليعاوت فلةا ل ل رفل  لثة و  أ جر

 ليبالت ليار  ت.
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  لععام ليشي   رءت د ضز ت ضثلاه حلّ حيةف يار لعىلرآ حةفف لعاى ق ليشيالتت

ت فلييت د بلت يار د  لاز ت غ ععرهلر لعرر  ليص تلتليشيأ فةةنر غريقزلء  لعبرعز  

ر ت د ان لاري ت فير ليةل نر  لييت د زهر ليا ر  يل صال  اّ يةه ليث ثت ت ةذ

ف ذل ليقزلء ج  تقة زل  جي ففل ا ياقزلء  لاضات لعلضز ت فيلضت غريلزفر  يج زل 

 ن ن ي  لر ترف ه ض معر  لعة ت ليبارء ليافجا.

 

  لل قر  حط ي صلقا فتزنلم تةر ه لألذ  ليبغز تت دير نلش لرئر ن   تلريا ي تا

جمت لةفه صاضات لي  فر  ليشيالت ليفريات غو لعقى  ليص تا فل ةزت ف اله ن إ يال

 زلء  لص لل قر  د  صللعلر  ي جين د  لزا  أ جيرر حضرب يقةلر ليلضرر  ليذإ 

تضد فنقه لي حةل  لعقىعلتت نإير د   ع   غىل رت دف صز عر دف يالجورت ع نه ع   

ف اله ن  يارص ديرت ليةلرظ يأ حضرب ت Cinematiqueلياجرت لاز ا يأل ضرت.

ليف ليا ليشيالت ياوقري  ليص تلت غلا  رت ر ليى  ات فليقصد  يأ ة ا 

  .ليعزفن يرت ت لييت  ةةنر غ ر ليزلصم ليىلفا

 

جن ر لياقرط لألرغ  لأل ثز جيعرنلت يال  ل  لع ربإ ليص تات لييت لصلعار غ رت يأ 

اى ق ليعزغا ليلقلالتت فلييت  ة  يار يضاةل    ر حيلاار ج  د ا ليعغ   أ حقرئ  لع

جحةلث يقررلنر  ي م  لت ي  ير تقةت غه لألفي   يأ دفيرآ فتصالفر  ةصت ليص   

ليار إ ليعزغات  ةيت ةةيت  الت ياب ّ ليص تا ليعزغات يأ حلّ ليل صلط ف ذل 

غلا مت نعثد  ها ي ليأ  يلط  ا ير  رء غه هريء  ر  ي م  ت لن  هليلقعلةت جي دن

ليلف لم  ليج لهز فليلا  ار  ت حن فير ليةل آ فليلبر أ لييت يضت  لر ر ليص   
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ف لفلر ت جي دة ذ ر  رنت ي م   حبثارلييت  فليارب فليلارلم فلهلوش فليضع   فليرت ل 

    لل ار ر  يأ ياىا  يرفإ نلش رئا حبّ.مجات يأ  لصلة  
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، تح، عبد ايطالّ ذلُد ٖازٕٚ، َط، أبٛ بػس عُسٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرب ضٝبٜٛ٘ - 10

 .2699عامل ايهتب،بريٚت،ط، 

 

، حتكٝل 5، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، زسٜاءأبٛ احلطٔ أمحد بٔ فازع بٔ شن - 10

 . ايكاٖس2699.٠ٚضبط عبد ايطالّ ذلُد ٖازٕٚ، داز ايفهس 

 

،َطبع١ 2، ايبشح ايًػٟٛ عٓد إخٛإ ايؿفا، طاْٞأبٛ ايطعٛد أمحد ايفدس -10

 .2662األَا١ْ، َؿس، 

 

 ضس ؾٓاع١ اإلعساب، حتكٝل، ذلُد سطٔ ذلُد،  أبٛ ايفتح عجُإ ابٔ دين -10

 ،سطٔ إمساعٌٝ، ٚأمحد زغدٟ غشات١ عاَس، َٓػٛزات ذلُد بٝضٕٛ، داز ايهتب ايع١ًُٝ

  .1222، 2بريٚت يبٓإ، ط

    اخلؿائـ، تح : ذلُد عًٞ ايٓذاز، داز ايهتب املؿس١ٜ،     -    

 .ايكاٖس٠، َؿس، )د.ت(        
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بازى، ايٓاغس َهتب١ ، اإلٜضاح يف عًٌ ايٓشٛ، تح َاشٕ املأبٛ ايكاضِ ايصدادٞ  -12

 .2656ايعسٚب١، َطبع١ املدْٞ، َؿس 
 

ايػفاء، ايطبٝعٝات، حتكٝل ذلُٛد  ،ابٔ ضٝٓا - أبٛ عًٞ احلطٔ بٔ عبد اهلل -13

 قاضِ ايكاٖس٠ داز ايهاتب ايعسبٞ يًطباع١ ٚايٓػس.

   ل ذلُد سطٔ ايطٝإ ٚحي٢ٝ ـحتكٝأضباب سدٚخ احلسٚف، زضاي١  -               

 دنتٛز غانسايفشاّ، َطبٛعات دلُع    َري عًِ، تكدِٜ َٚسادع١  اي                   

  ايًػ١ ايعسب١ٝ بدَػل.                   

 

داز  ، حتكٝل عطاع عبد املًو خػب١، املٛضٝكٞ ايهبري، أبٛ ْؿس ذلُد ،ايفازابٞ -01

 ايكاٖس٠ ايهاتب ايعسبٞ يًطباع١ ٚايٓػس.

 

َباسح يف ايًطاْٝات ايعا١َ، دٜٛإ املطبٛعات اجلاَع١ٝ، اجلصائس، ْٞ، أمحد سطا -00

2666. 
 

 .2669، دزاض١ ايؿٛت ايًػٟٛ،عامل ايهتب ، ايكاٖس٠، أمحد عُس رلتاز - 00

 .2691ايبشح ايًػٟٛ عٓد ايعسب، عامل ايهتب،  –                       

 

، 22ؿاد يًٓػس ٚايتٛشٜع، دَػل ضٛزٜا، طأضساز احلسٚف، داز احل أمحد شزق١،  - 00

2661. 

 

ٚشاز٠ ايجكاف١، ،1، زضائٌ إخٛإ ايؿفاء ٚخالٕ ايٛفاء، زإخٛإ ايؿفاء -00

 .1229اجلصائس
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د إبساِٖٝ  -، ايعني،  حتكٝل: د َٗدٟ املدصَٚٞاخلًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ -01

  .ايطاَسائٞ، ضًط١ً املعادِ ٚايفٗازع، )د.ز.ت.ط(

 

. تح، عبد اهلل دزٜٚؼ. َط، ايعاْٞ 2، نتاب ايعني، ز،اخلًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ -02

 .2699، 2بػداد.ط،

 

. تح عبد ايطالّ ٖازٕٚ، 2زتٗرٜب ايًػ١، ، ،  األشٖسٟ أبٛ َٓؿٛز ذلُد بٔ أمحد  -03

 .2691ايداز املؿس١ٜ، ايكاٖس٠

 

عًِ األؾٛات احلدٜح، تكدِٜ ؾاحل  ، ايتؿسٜف ايعسبٞ، َٔ خالٍايطٝب ايبهٛؽ -04

 ، )د.ت(.21ايكسَادٟ، املطبع١ ايعسب١ٝ، تْٛظ، ط

 

األضًٛب١ٝ ٚايؿٛف١ٝ، دزاض١ يف غعس احلطني بٔ َٓؿٛز أَاْٞ ضًُٝإ داٚد،  -01

 .1221، 2احلالز، داز دلداٟٚ، عُإ ط

 

ٚاألدب١ٝ، داز ، بطاّ بسن١، َٞ غٝداْٞ، قاَٛع املؿطًشات ايًػ١ٜٛ إٌَٝ ٜعكٛب -00

 .2699، 2ايعًِ يًُالٜني، يبٓإ، ط

 

 .2692، داز ايهتاب ايًبٓاْٞ، بريٚت،  1، ْعسٜات يف ايًػ١، طأْٝظ فسحي١ -00

 

، عًِ األؾٛات ايعاّ، أؾٛات ايًػ١ ايعسب١ٝ، َسنص اإلمناء بطاّ ذلُٛد بسن١ -00

 .ايكَٛٞ، يبٓإ، بريٚت
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 .املعازف، َط، داز املعسف١ بريٚت يبٓإ، دائس٠  بطسع ايبطتاْٞ -00

 

 .2692، ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا، داز ايجكاف١، املػسب، متاّ سطإ -00

 . 2،2655َٓاٖر ايبشح يف ايًػ١، َط، األزلًٛ املؿس١ٜ.ط  -

 

 .2699داز اجلٌٝ، بريٚت، يبٓإ ،  1، ايًػ١ ايعسب١ٝ نائٔ سٞ، ط،دسدٞ شٜدإ -02

 

  .َط، عامل ايهتب بريٚت ،، اإلتكإ يف عًّٛ ايكسإٓدالٍ ايدٜٔ  ايطٝٛطٞ -03

 

، األغباٙ ٚايٓعائس يف ايٓشٛ، اجملًد األٍٚ، داز ايهتب دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ -04

 ايع١ًُٝ، بريٚت.

 

 بط٘: ذلُد أمحد داد املٛىل، املصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗا، غسس٘ ٚض 

 .،داز اجلٌٝ، بريٚت2ُد أبٛ ايفضٌ، زايبذاٟٚ، ذل ذلُد

 

ايػعس١ٜ ايعسب١ٝ، تسمج١ َبازى سٕٓٛ، ٚذلُد ايٛيٞ،  مجاٍ ايدٜٔ بٔ ايػٝذ، -00

 .2669، 22ٚذلُد أٚزاغ، داز تٛبكاٍ يًٓػس، ايداز ايبٝضاء، املػسب، ط

 

ٜح، ، ايدزاضات ايؿٛت١ٝ عٓد ايعًُاء ايعسب ٚايدزع ايؿٛتٞ احلدسطاّ ايبٗٓطاٟٚ -00

 .2داز ايصٖساء ايػسم، ط
 

ضًط١ً بٝت احله١ُ،  ، أؾٛات ايعسب١ٝ بني ايتشٍٛ ٚايجبات.سطاّ ضعٝد ايٓعُٝٞ -00

 بػداد.
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، ايدزاضات ايؿٛت١ٝ ٚايًٗذ١ٝ عٓد ابٔ دين، َٓػٛزات ٚشاز٠ سطاّ ضعٝد ايٓعُٝٞ -00

 .2692ايجكاف١ ٚاإلعالّ، اجلُٗٛز١ٜ ايعساق١ٝ، 

  

 .2666، َكد١َ يدزاض١ عًِ ايًػ١، داز املعسف١ اجلاَع١ٝ ،ٌسًُٞ خًٝ -00

 

، فٝصٜاء ايؿٛت ايًػٟٛ ٚٚضٛس٘ ايطُعٞ، عامل ايهتب احلدٜح، خًدٕٚ أبٛ اهلذاء -01

 .1229، 2ايطبع١

 

 .1222، َبادئ يف ايًطاْٝات ، داز ايكؿب١، اجلصائس، خٛي١ طايب ابساُٖٝٞ -02

ايكؿب١ يًٓػس،  داز ،1َبادئ يف ايًطاْٝات،ط 

 .1229اجلصائس،

 

 .2669، 2، ايؿسف ٚعًِ األؾٛات، داز ايؿداق١ ايعسب١ٝ، بريٚت، طدٜصٜس٠ ضكاٍ -04

 

،  2669، 2، َػه١ً اهلُص٠ ايعسب١ٝ، َهتب١ اخلازلٞ، طزَضإ عبد ايتٛاب -01

 ايكاٖس٠. 

 

يفؿش٢، داز املعسف١ ، ، األؾٛات ايًػ١ٜٛ ايعسب١ٝ بني ايًٗذ١ ٚازَضإ عبد اهلل -00

 .1229، 2اإلضهٓدز١ٜ، ط

 

احلسنات يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، دزاض١ يف ايتػهٌٝ ايؿٛتٞ، عامل  شٜد خًٌٝ ايكساي١، -00
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 .1221ايهتب احلدٜح،  أزبد األزدٕ، 

 

     (2691، تسب١ٝ ايؿٛت ٚفٔ اإليكاء، َطبع١ األدٜب ايبػداد١ٜ، )ضاَٞ عبد احلُٝد  -00

 

، دزاض١ ايطُع ٚايهالّ، ؾٛتٝات ايًػ١ َٔ اإلْتاز إىل ضعد عبد ايعصٜص َؿًٛح  -00

 ( .1222، )2عامل ايهتب، ايكاٖس٠، ط .اإلدزاى، 

 ايهتب، عامل، خلالف ٌــَطائ يف َٚجاقفات دزاضاتيف ايٓكد ايًطاْٞ،  

 .1221 ،2طَؿس،  ايكاٖس٠،

 

، ايٓادٟ األدبٞ 2691، 2يعسب١ٝ، طايتػهٌٝ ايؿٛتٞ يف ايًػ١ ا ضًُإ ايعاْٞ،  -00

 ايجكايف.

 

، اضتدداَات احلسٚف ايعسب١ٝ، )َعذُٝا، ؾٛتٝا، ؾسفٝا، نتابٝا(، ضًُٝإ فٝاض  -01

 .2669داز املسٜذ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، 

 

، األؾٛات ايًػ١ٜٛ، زؤ١ٜ عض١ٜٛ ْٚطك١ٝ ٚفٝصٜائ١ٝ، داز ٚائٌ مسري غسٜف إضتٝت١ٝ -02

 .1221، 22ايتٛشٜع، عُإ، األزدٕ، طيًٓػس ٚ

 

، ْٚؿس ساَد أبٛ شٜد، َدخٌ إىل ايطُٝٝٛطٝكا، َٓػٛزات ايعٕٝٛ، ايداز ضٝصا قاضِ -03

 .2699ايبٝضاء، املػسب، 
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، ايدالي١ ايؿٛت١ٝ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، املهتب ايعسبٞ ؾاحل ضًِٝ عبد ايكادز ايفدسٟ -04

 .احلدٜح، اإلضهٓدز١ٜ

 

دزاضات يف عًِ األؾٛات، األؾٍٛ ايٓعس١ٜ ٚايدزاضات ايتطبٝك١ٝ  ،رب املتٛيٞؾ -01

 يعًِ ايتذٜٛد ايكسآْٞ، َهتب١ شٖساء ايػسم، )د.ت(.

 

، سسنات ايعسب١ٝ ، تكدِٜ ايتُٗاَٞ ايسادٞ اهلامشٞ، ايسباط، عبد احلُٝد شاٖٝد -00

 املػسب.

 

ايعسب١ٝ، زؤ١ٜ ددٜد٠ يف ايؿسف  املٓٗر ايؿٛتٞ يًب١ٝٓ عبد ايؿابٛز غاٖني، -00

 .2692ايعسبٞ، َؤضط١ ايسضاي١، بريٚت، 

 2699ايكساءات ايكسآ١ْٝ يف ضٛء عًِ ايًػ١ احلدٜح، داز ايكًِ ،  -                   

 

حبٛخ ٚدزاضات يف ايًطاْٝات ايعسب١ٝ،  َٛفِ يًٓػس، ، عبد ايسمحٔ احلاز ؾاحل  -00

  .1229اجلصائس، 

 

 .2669، األؾٛات ايًػ١ٜٛ، داز ؾفاء، عُإ، عبد ايكادز عبد اجلًٌٝ  -00

 .1229، 2ايتٓٛعات ايًػ١ٜٛ، داز ايؿفاء، عُإ، األزدٕ، ط -                       

 

 .2669، 1، أؾٛات ايًػ١ ايعسب١ٝ، َهتب١ ٖٚرب٠، ايكاٖس٠، طعبد ايػفاز ساَد ٖالٍ -01

ايكساء٠، ايتأضٝظ يًٓعس١ٜ ايعا١َ يًكساء٠ األدب١ٝ، داز ، ْعس١ٜ عبد املًو َستاض -02
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 .1221ايػسب يًٓؼ، اجلصائس، 

 

، حتًٌٝ أنٛضتٝهٞ يٛدٛٙ االختالف ايؿٛتٞ بني عبد املٗدٟ ناٜد أبٛ اغكري - 03

 .1229ٚزؽ ٚقايٕٛ يف قساء٠ ْافع، عامل ايهتب احلدٜح، األزدٕ، 

 

 ْفكط املؿاسف، يًُؤيف ْفط٘، تح، عص٠ سطٔ، ، احملهِ يفعجُإ بٔ عُسٚ ايداْٞ -04

 .2692َط، دَػل، 

 

 .، األضظ اجلُاي١ٝ يف ايٓكد ايعسبٞ، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠عص ايدٜٔ امساعٌٝ -11

 

 ،2يفهس ايًبٓاْٞ، بريٚت، يبٓإ، ط، عًِ األؾٛات ايًػ١ٜٛ، داز اعؿاّ ْٛز ايدٜٔ -10

2661. 

 .عًِ ٚظائف األؾٛات ايًػ١ٜٛ، داز ايفهس ايًبٓاْٞ -                       

 

، اإلضاء٠ يف بٝإ أؾٍٛ ايكساء٠، املهتب١ األشٖس١ٜ يًرتاخ، عًٞ ذلُد ايضّباع -10

 .2666ّ، 2)ايكاٖس٠(، َؿس، ط

 

، اإلعذاش ايفين يف ايكسإٓ ، َؤضطات عبد ايهسِٜ بٔ عبد اهلل، تْٛظ، عُس ايطالَٞ -10

2692. 

 

، يف األؾٛات ايًػ١ٜٛ، دزاض١ يف أؾٛات املد ايعسب١ٝ، َٓػٛزات غايب فاضٌ املطًيب -10
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 .2691ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ، مجٗٛز١ٜ ايعسام، 

 

، ايدزاضات ايؿٛت١ٝ عٓد عًُاء ايتذٜٛد، داز عُاز يًٓػس غامن قدٚزٟ احلُد -11

 .1229، 1ٚايتٛشٜع األزدٕ، ط

 

، املؤضط١ 2، ايٓعس١ٜ األيط١ٝٓ عٓد زَٚإ ٜانٛبطٕٛ، طفاط١ُ ايطباٍ بسن١ -12

 .2661اجلاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، بريٚت، 

 

، 2662، 2، ايتفطري ايهبري، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، اجملًد األٍٚ،  طفدس ايدٜٔ ايساشٟ -13

 .بريٚت

 

  .1229، فٕٓٛ ايًػ١، عامل ايهتب احلدٜح، فساع ايطًٝيت -14

 

، ايتهساز١ٜ ايؿٛت١ٝ يف ايكساءات ايكسآ١ْٝ، قساء٠ ْافع منٛذدا، داز فض١ًٝ َطعٛدٟ -21

 .1229، 2ساَد، عُإ، األزدٕ، ط

 

، عًِ األؾٛات، داز غسٜب يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠، َؿس، نُاٍ بػس -20

1222. 

 .2692(، داز املعازف مبؿس، عًِ ايًػ١ ايعاّ، ايكطِ ايجاْٞ )األؾٛات -             
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ايرتنٝب ايًػٟٛ يألدب )حبح يف فًطف١ ايًػ١ ٚاالضتطٝكا(،  يطفٞ عبد ايبدٜع، -20

 .2696داز املسٜذ يًٓػس، ايسٜاض، 

 

، 1221، يف ايؿٛات١ ايص١َٝٓ ايٛقف يف ايًطاْٝات ايهالضٝه١ٝ، َبازى سٕٓٛ -20

 ايسباط.

 

، داز 2قضاٜاٙ، ط -َٛضٛعات٘-ايًػ١، َفَٗٛ٘، فك٘ ذلُد ابساِٖٝ ذلُد -20

 .1225خصمي١، ايسٜاض،  

 

، داز 1، ط2، احملٝط يف أؾٛات ايعسب١ٝ ٚسلٖٛا ٚؾسفٗا،زذلُد األْطانٞ -21

 .املػسم ايعسبٞ، بريٚت

 .ايٛدٝص يف فك٘ ايًػ١، َهتب١ ايػسٚم -                     

 

ات عٓد بٔ ضٝٓا، داز املعسف١ اجلاَع١ٝ، ، عًِ األؾٛذلُد ايؿاحل ايضايع -23
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، املكتبظ يف ايًٗذات ايعسب١ٝ ٚايكسآ١ْٝ، املهتب١ األشٖس١ٜ ذلُد ضامل ذلٝطني -24
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ايّؿٛت١ٝ  يف نتاب ضٝبٜٛ٘، زضاي١  ٚتبدالْٗاَهٞ دزاز احلسٚف ايعسب١ٝ  َهٞ دزاز، -6

 .َادطتري، رلطٛط َهتب١ ايباسح، قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ، داَع١ ٖٚسإ. ايطا١ْٝ
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 فهرس األشكال التوضيحية

 رقم : الصكل ناالعنو الصفحة

 10 اجلٗاش ايٓطكٞ 25

 15 حاي١ ايٛتسٜٔ ايٓصٛتٝني أثٓا٤ ايٓطل باهلُص٠  )اْطداد تاّ( 52

 حبسف َُٗٛع ٚبسٚش فتح١ املصَاز حاي١ ايٛتسٜٔ ايٓصٛتٝني أثٓا٤ ايتٓفظ أٚ ايٓطل 22

 )اْبطاط تاّ(

10 

 15 رتدد ٚاحدصٛز٠ تظٗس دٚز٠ نا١ًَ ي 25

 12 ١باملٛج١ ايصٛت١ٝ املسن 56

 15 ايتُجٌٝ ايطٝفٞ يًُٛجات ايصٛت١ٝ يًُٓطٛم 60

 16 : َبدأ ايسْني 75

 17 ايتبدٍ ايٓٛعٞ يف حصّ احلسنات ايعسب١ٝ 72

 18 أٚضاع ايًطإ ٚاحلجسات ايس١ْٝٓٝ أثٓا٤ ايٓطل باحلسنات 81

 01 باحلسن١متجٌ ق٣ٛ ايضغط يف ايتجاٜٚف أثٓا٤ ايٓطل  80

يف ايٓطل حبسنات ايفتح  F2ٚاملٓغِ ايفُٟٛ   f1متجًٝٞ يًُٓغِ احلٓجسٟ  خمطط 85

 ٚايهطس ٚايضِ

00 

 05 احلسن١ ايدٚز١ٜ يًٛتسٜٔ ايصٛتٝني 005

 asalu/ 00ايصٝغ١: /أضأٍ/  / 005

 05 متجٌٝ ٖٓدضٞ يظاٖس٠ ايٓبض 006

 02 قسا٤ات طٝف١ٝ يتُجٌ ايطهٕٛ 055

 05 اد ايػد٠ يصا٥يت ايفتح١ َٔ ٚاٚ ٚالّ ايصٝغ١ /ٚاهلل/ ٚ/ٚالٙ/قٝاضات أبع 002

 06 صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس متجٌ املكطع ايٓربٟ يف صٝغ َتبدي١ املكاطع 055

 07 صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس متجٌ املكطع ايٓربٟ يف صٝغ١ َبدؤٖا َٚٓتٗاٖا َكطع طٌٜٛ َفتٛح 056

 08 غ١ /ذاٖبتإ/صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس متجٌ املكطع ايٓربٟ يف ايصٝ 057

 51 صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس متجٌ املكطع ايتٓغُٝٞ 022

 50 صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس متجٌ املكطع ايتٓغُٝٞ داخٌ ايرتنٝب 025

 55 صٛز٠ طٝف١ٝ تظٗس حاي١ ايتصَني ٚايتُاثٌ يف أبعاد ايػد٠ اييت حيدثٗا اإلٜكاع 050
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اآليات القرآنية فهرس   

 رقم : الصكل اآلية الصفحة

66  َٕأَخاُف َأ ِْٞ ٓٔٞ ِإ َُٜصِدُق َٞ ِزِد٤ّا  ََٔع  ُ٘ ًِ ّْا َفَأِزٔض ِٓٞ ٔيَطا َٔ َٛ َأِفَصُح  ُٖ  ُٕ َٖاُزٚ ََأٔخٞ 

ِٕ  َُٜهِرُبٛ

 

10 

67  َُٔبنْي  ٌٞ ْٕ َعَسٔب ََٖرا ٔيَطا َٚ  ٌٞ ُٔ ٘ٔ َأِعَج ِٝ َٕ ِإَي ًِٔحُدٚ ُٜ ُٕ اَئرٟ   "ٔيَطا

 

15 

46 ٜٛضف قايٛا ٜا أباْا َايو التأَٓا ع٢ً 
 

10 

44  قاٍ زب إْٞ ملا أْصيت إيٞ َٔ خري فكري" 

 

15 

92 ََاال ًَِهُت  ِٖ ٍُ َأ  ُيَبّدا َُٜكٛ

 

12 

92 َعِبد َّ َُا َقا ُ٘ َي َْ ٘ٔ ٔيَبّداََٚأ ِٝ ًَ َٕ َع ُْٛ َُٜهٛ َِٜدُعُٛٙ َناُدٚا   ٔ٘ ًَ  اي

 

15 

97  يهٌ ُٖص٠ ملص٠ ٌٜٚ 

 

16 

452 َٔ ايدٖس مل ٜهٔ غ٦ّٝا َرنٛزّا ٌٖ أت٢ ع٢ً اإلْطإ حنْي 

 

17 

453 اْفطست * ٚإذا ايهٛانب اْتجست * ٚإذا ايبحاز فجست * ٚإذا  إذا ايطُا٤

 َا قدَت ٚأخست ايكبٛز بعجست * عًُت ْفظ

 

18 

453 أتاى حدٜح ايغاغ١ٝ ٌٖ 

 

01 

453   ٜتطا٤يٕٛ* عٔ ايٓبأ ايعظِٝ *ايرٟ ِٖ فٝ٘ خمتًفٕٛ* نال ِٓ ع

 "ضٝعًُٕٛ

 

00 

453 ٕايسمحٔ، عًِ ايكسآ 05 

 



 فورس املوضوعات

 

195 

 

 

 

 

 

 فورس املوضوعات

 

 مكدم٘ ............................................................

 مدخل متهيدي

 .................................................................فلضف٘ الجيائٔ٘ اللغْٓ٘

 .....................................................اللضاىٔات ّىصْء التفكري البئْٖ
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